Sekcja jest stowarzyszeniem osób zajmujących się naukowo i
praktycznie zagadnieniami rozwoju człowieka. Zadaniem Sekcji 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,
Zakres zagadnień podejmowanych do wyjaśniania przez psychologów rozwoju
człowieka wyraźnie zwiększa się, następuje także uszczegóławianie podejmowanych
tematów oraz proponowana jest odmienna strukturyzacja dotychczas eksplorowanych
obszarów tematycznych.
Przykładem zauważonych tendencji mogą być właśnie intensywnie rozwijające
się badania nad funkcjami zarządzającymi (executive functions), integrujące diagnozowanie szczegółowych zagadnień uwagi, pamięci, myślenia, o czym piszemy w artykule wstępnym.
Bogactwo tematów penetrowanych przez psychologów rozwoju ujawniają także

dr hab. Dorota Czyżowska zastępca

zapowiadane konferencje. Ich liczba wskazuje wyraźnie na zapotrzebowanie na rozważania o rozwoju. Rozwój jest immanentną cechą człowieka a zatem wszystkie

dr hab. Jan Cieciuch, prof.
UKSW - zastępca ds. rozwoju
sekcji

badania nad ludzką egzystencją, nad psychologicznym obrazem człowieka wymagają
uwzględnienia aspektu rozwojowego. Warto zauważyć, że konferencje o rozwoju
proponują dyskusje nad różnymi okresami rozwoju: od niemowlęctwa po wiek senio-

dr hab. Ewa Gurba, UJ –
skarbnik

ralny. Zachęcamy do zapoznania się z przedstawianymi propozycjami i skorzystania

mgr Magdalena Kosno, UJ –
sekretarz

coroczną konferencję Psychologii Rozwojowej PTP, która w tym roku odbędzie się w

dr hab. Beata KrzywoszRynkiewicz, prof. UWM redaktor biuletynu
dr hab. Hanna Liberska, prof.
UKW
dr hab. Katarzyna Markiewicz,
prof. UMCS
dr hab. Anna Oleszkowicz,
prof. UWR
dr hab. Dorota Kubicka, UJ
dr hab. Elżbieta Rydz, KUL
dr Magdalena Grabowska,

z nich w możliwym dla każdego z nas zakresie. Szczególnej uwadze polecamy XXIV
Warszawie w pierwszych dniach czerwca (strona 4).
Orientację w wielu tematach dotyczących rozwoju dają publikacje, których prezentację także znajdą Państwo w Biuletynie.
Z życzeniami efektywnej lektury
Przewodnicząca Sekcji Psychologii Rozwojowej prof. dr
hab. Maria Kielar-Turska

Co nowego w nauce

Temat numeru: Funkcje zarządzające (executive
functions)
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Funkcje Zarządzające
Termin ten odnosi się do złożonego konstruktu poznawczego, obejmującego zestaw
procesów, które leżą u podstaw ukierunkowanego na cel
zachowania (Hughes 2002).
Procesy te stanowią warunek
wstępny inteligentnego, świadomego i planowego działania.
Są to wyżej zorganizowane
funkcje poznawcze, które stanowią najwyższe osiągnięcie
zarówno w rozwoju ewolucyjnym, jak i mentalnym (Aron
2008). Modulują one procesy
niższego rzędu, umożliwiają
formułowanie celów, planowanie działania, utrzymywanie
celów i dążenie do nich, wybór działań sprzyjających osiągnięciu celów, kontrolowanie
działań prowadzących do osiągnięcia celu.
Wśród procesów poznawczych, składających się na system funkcji zarządzających
wymienia się: elastyczność/
giętkość
poznawczą
(shifting/flexibility), pamięć
roboczą (working memory),
hamowanie (inhibition), planowanie (planning). Rozróżniane są również dwa aspekty
funkcji zarządzających: zimny
(cool) – angażowany w rozwiązywanie problemów abstrakcyjnych, oderwanych od aktualnego kontekstu życiowego
osoby oraz gorący (hot) angażowany w rozwiązywanie
problemów aktywujących
afekt i motywację.
Funkcje zarządzające w
biegu życia
W ostatniej dekadzie XX wieku zaczęto badać rozwój funkcji zarządzających w biegu
życia. Pierwsze przejawy ich
rozwoju można zaobserwować pod koniec pierwszego

roku życia, a najbardziej intensywne zmiany przypadają na
średnie dzieciństwo. Za okres,
w którym ich sprawność osiąga swój szczytowy poziom,
uważa się moment przejścia z
okresu dorastania w dorosłość. Wiek senioralny jest
okresem intensywnych zmian
prowadzących do pogorszenia
wykonywania zadań, mierzących funkcje zarządzające.
Funkcje zarządzające a
inne procesy psychologiczne
Najczęściej bada się ich powiązania z teoriami umysłu,
wykazując bezpośredni związek w przypadku dzieci w
wieku przedszkolnym.
Coraz częściej zwraca się też
uwagę na powiązania funkcji
zarządzających i społecznych
interakcji dziecka zarówno z
osobami dorosłymi, jak i rówieśnikami.
Prowadzone są też badania
nad znaczeniem funkcji zarządzających dla osiągnięć szkolnych.
Zmiany w zakresie funkcji
zarządzających są również
uwzględniane w wyjaśnianiu
specyficznych zjawisk, pojawiających się w wieku senioralnym. Przykładem są: OTV
(Off Target Verbosity), czyli
tendencja do produkowania
rozbudowanych, bogatych w
szczegóły wypowiedzi, bez
skupienia się na podstawowych wątkach i TOT (tip-ofthe-tongue), czyli stan, w którym osoba przez pewien czas
nie potrafi przypomnieć sobie
dobrze znanego słowa. Wyniki badań z udziałem osób w
wieku senioralnym wskazują,
że skorelowane z wiekiem
obniżenie ogólnej sprawności

poznawczej jest rezultatem
spadku sprawności funkcji zarządzających.
Badanie Funkcji Zarządzających
Do psychologicznego badania
funkcji zarządzających używa
się specjalnych zadań (np.: Test
Wieży Londyńskiej, Test Stroopa, Test Sortowania Kart z
Wisconsin), kwestionariuszy
(np.: BRIEF – The Behavior Rating Investory of Executive Function) oraz baterii testów (np.
CANTAB – Cambridge Neuropsychological Test Automatem
Bartery).
Wyjaśnienie mechanizmów
J. Best i P. Miller (2010) podkreślają, że istotne jest przejście od opisywania do wyjaśniania rozwoju funkcji zarządzających. Poznanie mechanizmów
rozwoju może być możliwe
dzięki a) dokonywaniu metaanaliz, b) prowadzeniu badań
longitudinalnych, c) prowadzeniu badań z użyciem metody
mikrogenetycznej, d) prowadzeniu badań w paradygmacie
cognitive neuroscience, e) poszukiwaniu zarówno biologicznych , jak i społeczn o kulturowych uwarunkowań.
Warto przeczytać
Goldstein S., Naglieri J.A. (red.)
(2014), Handbook of executive

functioning. New York: Spronger.
Hughes, C., (2011), Changes
and challenges in 20 years of
research into the development
of executive functions, Infant
and Child Development, 20 (3),
251–271.
Psychologia Rozwojowa 2013,
nr 4 - zestaw artykulów
Mgr. Karolina Byczewska-Konieczny, UJ
Prof. Maria Kielar-Turska, UJ, AI
Mgr. Magdalena Kosno,, UJ
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Co roku w Polsce i na świecie odbywają się konferencje, poświęcone w całości lub zawierające
sekcje, związane z zagadnieniami rozwoju człowieka. W tej części zamieszczamy krótkie sprawozdania z poruszanych tam tematów i najciekawszych wątków. Zachęcamy wszystkich czytelników do nadsyłania swoich informacji oraz refleksji.

Co nowego w nauce:
Sprawozdania z konferencji

Sprawozdanie z XXIII
Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej Zmiany rozwojowe w biegu życia: konteksty i perspektywy,
Lublin, 28-30 maja
2014r.
Organizatorem konferencji
był Instytut Psychologii
UMCS w Lublinie oraz
Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego. Myślą przewodnią konferencji były słowa
niemieckiego filozofa epoki
Oświecenia, Johannaa Nicolaus Tetensa: Cechą szczególną człowieka jest zdolność
do plastyczności i predyspozycja do inicjowania własnego
rozwoju.
W konferencji uczestniczyło
około 200 osób, w tym
liczna grupa doktorantów. Konferencję budowały
wykłady plenarne (8), z
których 3 zostały wygłoszone przez gości zagranicznych, sympozja (7),
sesje tematyczne (17),
warsztaty (5) i
sesje
plakatowe (2). Łącznie
zaprezentowano
138
referatów. Tematyka referatów dotyczyła pozytywnych aspektów rozwoju w
biegu życia, tożsamości w
kontekście rozwoju osobowego, rozwoju religijności
na przestrzeni życia, metodologicznych problemów

analizy danych z badań nad
rozwojem w teorii i praktyce,
nowych metod w diagnozie
dziecka na etapie edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej, językowego kontekstu
rozwoju, poznania społecznego: różnic rozwojowych i
indywidualnych, edukacyjnych
i wielowymiarowych kontekstów rozwoju, zadań rozwojowych wyłaniającej się dorosłości, relacji międzypokoleniowych i dylematów dorosłości, twórczości i zdolności
w ujęciu rozwojowym, doświadczania jesieni życia, procesów pamięciowych i poznawczych w kontekście rozwojowym, zmian rozwojowych w okresie adolescencji,
podejmowania ról rodzicielskich, metod badania rozwoju, stresu i jakości życia w
ujęciu rozwojowym a także
n e u r o n a l n y c h /
neuropoznawczych aspektów
rozwoju i zaburzeń przebiegu
zmiany rozwojowej.
Wykłady plenarne wygłosili zaproszeni wybitni
polscy i zagraniczni specjaliści. Wykład inaugurujący
obrady konferencyjne pt.
Rozwój osobowości: zadanie czy
konieczność? wygłosił prof. zw.
dr hab. Piotr Oleś (KUL). Pani
dr hab. Dorota Czyżowska
(UJ) przedstawiła wykład plenarny na temat Etyka troski –
perspektywa psychologiczna.
W wykładzie zatytułowanym
Zaburzenia uczenia u dzieci i
ich rodziców – na przykładzie
rodzinnego ryzyka dysleksji
(familialrisk of dyslexia),

prof. zw. dr hab. Grażyna
Krasowicz-Kupis zaprezentowała wyniki części badań prowadzonych przez Zespół
Specyficznych Zaburzeń
Uczenia w Instytucie Badań
Edukacyjnych, dotyczących
wczesnej diagnozy specyficznych zaburzeń uczenia.
Wykład zatytułowany Executive functioning as a structural
component of ability to learn
wygłosiła Assoc. prof. Iveta
Kovalčíková, PhD, vice president for the International
Association of Cognitive Education and Psychology, z Uniwersytetu w Preszowie
(Słowacja). Wykład dr. hab.
prof. GWSH Adama
Niemczyńskiego, nosił tytuł
Rozwój po adolescencji w perspektywie biologicznej i kulturowej. Profesor J. Glozmam
(Lomonosov Moscow State
University) wygłosiła wykład
pt. Main principles of neuropsychological remediation of learning disabled children. Profesor
Ludmila Obughova (Moscov
Psychological and Educational
University) wygłosiłą wykład
pt. Hypotheses about the of
appearance the new in mental
development.
W pierwszym dniu obrad
odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP, podczas którego
wybrany został nowy Zarząd
Sekcji.
Dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof.
UMCS
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XXIV Ogónopolska
Konferencja Psychologii
Rozwojowej: Rozwój
autonomii i podmiotowości człowieka w dobie
globalizacji
Warszawa, 1 – 3 czerwca 2015
Serdecznie zapraszamy do
udziału w XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, która
odbędzie się w Warszawie,
w dniach 1 - 3 czerwca
2015 roku. Miejscem obrad
Konferencji będzie Kampus
Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego przy
ul. Wóycickiego 1/3 w
Warszawie (Młociny).
Zapraszamy do wspólnej
refleksji nad wszechstronnym rozwojem człowieka.
Żyjemy w czasach globalizacji, która z jednej strony
stwarza wiele szans rozwojowych, ale z drugiej może
stanowić szczególne wyzwanie, a nawet zagrożenie
dla rozwoju człowieka jako
autonomicznego podmiotu.
Zapraszamy do zgłaszania
zarówno wystąpień indywidualnych (ustnych i posterowych), jak i całych sympozjów. Wszystkie informacje będziemy zamieszczać na bieżąco na stronie
k o n f e r e n c j i :
www.okpr2015.pl
Adres e-mail do korespondencji: okpr2015@gmail.com
Dr hab. Wanda Zagórska, Prof. UKSW
Dr hab. Jan Cieciuch, Prof. UKSW
prof. dr hab. Maria Kielar-Turska, AI

Social and Political
Movements, Leaders,
Education and Communication. Challenges
and Expectations in the
Age of Globalization” 11–13 września
2104 . Lublin, Poland. IPSA’s RC21-29
International Expert
Conference
Place of event: The Faculty
of Political Science, Maria
Curie-Skłodowska University (UMCS), Lublin, Poland.
Organization: A joint conference of the Research
Committee on Political
Socialization and Education
(RC21) and the Research
Committee on PsychoPolitics (RC29) of the International Political Science
Association (IPSA), and the
Faculty of Political Science
of Maria Curie-Skłodowska
University
Well-researched conference papers in English will
have the opportunity to be
published in „Politics, Culture and Socialization”, a
joint quarterly-periodical
by RC21 & RC29, which
could be abstracted by
International Political Science Abstracts by IPSA
(International Political Science Association) and in
„Annales UMCS: Political
Science” www.versita.com/
ausp
Request for further information may be sent to coordinators:
Marcin
Pomarański,
Ph.D.
(mpomaran@gmail.com)

V Interdyscyplinarna
Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców „Zmiany w życiu
współczesnych i ich
konteksty” Bydgoszcz,
23-25 kwietnia 2015 r.
Celem konferencji jest wymiana poglądów i idei w
środowiskach akademickich
oraz integracja młodych
naukowców z całej Polski.
Podjęta inicjatywa ma inspirować ich do podejmowania wspólnych projektów
badawczych.
Pragniemy wskazać na
możliwość kreatywnej pracy badawczej i wielopoziomowego rozpatrywania
zagadnień związanych z
szeroko pojętą problematyką zmian w życiu współczesnych ludzi oraz kategorii kontekstu w których
występują.
Do udziału w konferencji
zapraszamy doktorantów i
młodych naukowców reprezentujących wszystkie
nauki zainteresowane problemami współczesności:
psychologów, pedagogów,
socjologów, filozofów, kulturoznawców, ekonomistów, prawników, medyków, jak i przedstawicieli
innych dyscyplin nauki.
Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać
drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na
stronie:
http://ikd.edu.pl/sprawyorganizacyjne/zgloszenieuczestnictwa/
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17 Konferencja Psychologii Rozwojowej, 8-12
września 2015 r. Uniwersytet du Minho,
Braga, Portugalia
Konferencja jest rekomendowana przez Europejskie
Stowarzyszenie Psychologii
Rozwojowej ). Gospodarzami tegorocznej edycji są
Uniwersytet Minho.
Organizatorzy proponują
pięć głównych bloków tematycznych:
(1)
Genetycznośrodowiskowe modele rozwojowe
(Gene-Enviroment
Developmental Models;
(2)
Neuronauki rozwoj
o
w
e
(Developmental Ne
urosciences),
(2)
Społeczna i międzykulturowa psychologia rozwojowa
(Social and CrossCultural Developmental Psychology
(3)
Stosowana psychologia rozwojowa,
(4)
Metodologia
(Developmetrics)
W każdym z bloków organizatorzy przewidują zróżnicowane formy aktywności dysputy naukowej: wykłady plenarne, sympozja
tematyczne, warsztaty,
dyskusje przy okrągłym
stole, tematyczne sesje
plakatowe. www.eadp.info

I Ogólnopolska Konferencja o Przywiązaniu,
29-30 października
2015, Bydgoszcz
Konferencja organizowana
przez Instytut Psychologii
Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy.
Konferencja ma na celu
realizację następujących
zadań:
(1) Stworzenie platformy
wymiany myśli dla badaczy
przywiązania w Polsce oraz
ich upowszechnienie poprzez: organizację wspólnych sesji i sympozjów prezentujących prowadzone w
Polsce badania; przygotowanie polskojęzycznej monografii prezentującej tematykę przywiązania.
(2) Upowszechnienie za
granicą badań nad przywiązaniem prowadzonych
w Polsce poprzez przygotowanie anglojęzycznego
numeru Polskiego Forum
Psychologicznego.
(3) Zaproszenie do wymiany myśli wiodących badaczy
przywiązania w Polsce
i za granicą, takich jak Prof.
dr hab. Mieczysław Plopa
oraz Prof. Marinus H. van
IJzendoorn.
(4) Połączenie doświadczeń
praktyków i teoretyków
przywiązania oraz zaoferowanie warsztatów łączących obie perspektywy, w
tym warsztatu VIPP-SD
uprawniającego uczestników do stosowania programu interwencyjnego opartego na przywiązaniu.

Termin zgłoszeń czynnych:
5 maja 2015
Informacje na temat Konferencji dostępne są na stronie:
www.konferencjaprzywiaza
nie.ukw.edu.pl
lub poprzez stronę:
www.przywiazanie.pl

Wykaz konferencji psychologicznych
Na stronie
http://resources.iupsys.net/
iupsys/index.php/
conferences--congresses/
calendar-of-psychologyconferences-around-theworld
zainteresowani znaleźć
mogą kalendarz imprez
konferencyjnych zaplanowanych na 2015 rok (i następne do 2020 roku). Są
wśród nich propozycje
takie, jak:
19 – 21 marca 2015: Biennial Meeting of the
Society for Research in
Child Development
(SRCD), Philadelphia,
Pennsylvania, USA;
Web: www.srcd.org
1 – 3 kwietnia 2015: International Symposium on
Education and Psychology (ISEP 2015), Kuala
Lumpur, Malaysia;
Web:http://www-twknowledge.org/
sep2015
7 – 10 czerwca 2015: 14th
European Congress of Psychology (ECP 2015), Milan,
Italy; Web:
www.ecp2015.eu
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Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Zagrożenia w rozwoju
dzieci i młodzieży – pomiędzy opieką, pomocą
a (nie)mocą pedagogiczną
Olsztyn 20-21 maja
2015 roku
Celem konferencji jest rozpoczęcie dyskusji nad rozpoznaniem i eliminowaniem
zagrożeń w rozwoju dzieci
i młodzieży poprzez system
działań opiekuńczych i pomocowych funkcjonujących
w Polsce. Próba interdyscyplinarnego spojrzenia na
zagrożenia w rozwoju i
wymiana doświadczeń teoretyków i praktyków przyczynić się może do nakreślenia możliwych kierunków jego rozwoju oraz
pomysłów na modernizację
obszarów dotąd zaniedbanych. Szczególnie zainteresowani jesteśmy możliwością ukazania „dobrych
praktyk” inicjowanych
przez osoby prywatne,
organizacje pozarządowe,
służby społeczne, instytucje
edukacyjne itp. Proponujemy dyskusję wokół takich
kwestiach jak:
(1) Zagrożenia w rozwoju i
zaburzenia w rozwoju - w
teorii naukowej
(2) Czynniki i uwarunkowania prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju dzieci i
młodzieży
(3) Konflikt międzypokoleniowy czy dialog pomiędzy
pokoleniami? - próba budowania systemu wsparcia
społecznego w sytuacji
konfliktowej

(4) Opieka, ratownictwo i
wsparcie społeczne w sytuacji trudnej i kryzysowej
(5) Współczesna popkultura - szanse i zagrożenia w
rozwoju dzieci i młodzieży
(6) Bariery ograniczające
działania pedagogiczne w
pracy z dziećmi i młodzieżą
zagrożoną – intensyfikacja i
próby przezwyciężania w
praktyce pedagogicznej.
Termin nadsyłania zgłoszeń:
30 marca 2015.
Kontakt: konferencja2015kpop@uwm.edu.p
l
Studia nad rozwojem
dziecka w Uniwersytecie Haifa w Izraelu
International MA Program on Child Development
The International MA Program in Child Development was established
with the goal of improving
the lives of children at risk
around the world. It is designed to prepare the next
generation of international
experts who will focus on
pressing questions regarding the nature of child development and how it applies to the lives of children
and their families in developing countries. This unique
program equips professionals with the knowledge
and skills that are necessary when returning to their
home countries to affect
and influence the wellbeing of children and their
families.

Program Objectives
• To provide scientific and
professional skills to transform knowledge from basic
human development research to various applied
topics such as child care,
nutrition, infant and young
child morbidity and mortality, academic motivation in
schools, orphanages and
children raised in institutions, foster care, adoption,
political violence and child
soldiers, and effective parenting
• To train professionals to
lead programs designed to
enhance the well-being of
children and their families
in developing countries,
with a focus on prevention
and intervention, in order
to promote family functioning as well as social and
community networks and
support
• To serve as a catalyst for
improving the status of
child development programs in developing countries in order to raise
awareness and encourage
new generations of child
development experts

Więcej informacji na:
http://intchilddev.haifa.ac.il/
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Konferencja organizowana
przez: Instytut Psychologii
Akademii Ignatianum,, Komisję Nauk Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk, Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Celem konferencji jest pokazanie kondycji psychicznej starych
osób oraz możliwości budowania rezerwy poznawczej w celu utrzymania do
końca dobrej jakości życia.
Wykłady plenarne wygłoszą
psychologowie, znani specjaliści prowadzący badania
nad wiekiem senioralnym
z Polski i zagranicy. Osoby
zainteresowane udziałem w
Konferencji zachęcamy do
zgłaszania wystąpień w formie referatów, plakatów,
warsztatów. Termin nadsyłania zgłoszeń do 28 lutego
2015r. na adres: lukmichalczyk@gmail.com

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologii Transportu,
Gdańsk 18 – 19 września 2015
Konferencja organizowana
jest przez Instytut Psychologii UG. Tytuł i temat wiodący konferencji to
“Diagnostyka, Edukacja
i Bezpieczeństwo
w ujęciu interdyscyplinarnym”. Więcej na
http://
www.konferencja.psycholo
giatransportu.ug.edu.pl/

X Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychologii Zdrowia „Z psychologią po zdrowie.
Profilaktyka i promocja
zdrowia – mit czy rzeczywistość ?”.
Gdańsk, 15-17 maja
2015 roku

Ogólnopolska Konferencja z udziałem gości zagranicznych pt. „Dysleksja
jako zaburzenie neurorozwojowe. Przyczyny –
skutki – pomoc” Gdańsk 18-19 września 2015 roku.

Konferencja organizowana
przez Instytut Psychologii
Uniwersytetu Gdańskiego,
Sekcja Psychologii Zdrowia
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Zakład
Psychologii Zdrowia AWFiS.
Termin nadsyłania zgłoszeń
do 28 lutego 2015r.
Tematy konferencji to m.
in.:
Zdrowie i jego promocja w
biegu życia - promocja
zdrowia w rodzinie, troska
o zdrowie w okresie pre i
perinatalnym, promocja
zdrowia wśród dzieci i
młodzieży, pomyślne, aktywne starzenie się,
Zasoby pozazdrowotne
człowieka,
Zdrowie w rehabilitacji,
rehabilitacja w zdrowiu,
Kultura konsumpcji, merkantylizm i zdrowie
Zdrowie z perspektywy
międzykulturowej,
Styl życia z zdrowie

Konferencja organizowana
jest przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Polskie Towarzystwo Dysleksji i Pracownię
Testów Psychologicznych
i
Pedagogicznych
w Gdańsku.
W trakcie konferencji
przewidywane sązróżnicowane formy wystąpień:
wykłady plenarne wygłoszone przez zaproszonych
gości, oraz warsztaty prezentujące najnowsze metody diagnozy i terapii.
Udział w konferencji potwierdzili znakomici goście
z kraju i ze świata, m.in..
prof. Angela Fawcett z
Wielkiej Brytanii, prof. Evelin Witruk z Niemiec, a
także prof. Anna Grabowska i prof. Ewa Haman.

Więcej informacji oraz
r e j e s t r a c j a :
www.psychologiazdrowia.u
g.edu.pl.

Więcej
na:
http://
www.dysleksja.ug.edu.pl/

Publikacje
polecane książki i artykuły
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McLean, K., Syed, M.,
red. (2015). The Oxford
Handbook of Identity
Development. Oxford:
Oxford University
Press.
Na początku roku ukazała
się wydana przez Oxford
University Press książka
pod redakcją Kate C.
McLean i Moina Syeda: The
Oxford Handbook of Identity
Development. Książka jest
kolejnym tomem z cyklu
Oxford Library of Psychology.
Publikacja jest efektem
współpracy grupy najpopularniejszych obecnie badaczy tożsamości, takich jak:
Jeffrey Jensen Arnett, Koen
Luyckx , Dan P. McAdams,
Wim Meeus, Alan S. Waterman, Seth Schwartz i
wielu innych.
Badania nad formowaniem
się tożsamości stanowią
ważny element współczesnej psychologii rozwojowej, ale samo pojęcie tożsamości bywa różnie definiowane i rozumiane. Autorzy zauważają, że dziedzina badań nad tożsamością
rozwija się na tyle intensywnie i dynamicznie, że
rodzi to potrzebę próby
integracji oraz usystematyzowania współistniejących

ujęć, teorii oraz wyników
badań. Próbują oni również
odejść od tradycyjnej formuły podręcznika na rzecz
stworzenia przestrzeni do
debaty pomiędzy przedstawicielami różnych ujęć teoretycznych oraz różnych
środowisk akademickich.
Dlatego też książka została
podzielona na trzy główne
bloki: Debaty , gdzie dyskutują ze sobą przedstawiciele różnych perspektyw
badawczych, Zastosowania
praktyczne, gdzie do głosu
dochodzą przedstawiciele
psychologii stosowanej
oraz Rozszerzenia, gdzie
możemy odnaleźć zarówno
głosy autorów nie będących badaczami tożsamości,
jak również badaczy tożsamości, którzy próbują przybliżyć swój obszar do innych dziedzin. W końcowej
części książki znajdujemy
próbę syntezy dotychczasowej wiedzy, a także implikacje do przyszłych badań i możliwych kierunków, w jakich powinny
rozwijać się badania nad
rozwojem tożsamości.
Najważniejszy cel niniejszej
publikacji to zachęcenie do
żywej dyskusji i współpracy
między naukowcami z różnych środowisk badawczych, krajów i ośrodków
akademickich. Autorzy
mają również nadzieję na
zachęcenie psychologów,
którzy nie zajmują się formowaniem się tożsamości,
do zwrócenia uwagi, jak
ten obszar może mieć
związek z ich dziedziną
badań. Autorzy podkreślają, że ten tom jest jedynie

początkiem przyszłych dyskusji i zapraszają wszystkich
czytelników do dalszej debaty. Bez wątpienia prezentowana książka stanowi wartościową pozycję dla wszystkich zainteresowanych problematyką formowania się
tożsamości.
mgr Dominika Karaś, UKSW

Magdalena Czub, Zrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnie, Sopot: GWP, 2015
W książce porusza kwestie
wpływu wykorzystania seksualnego na rozwój i ogólne
funkcjonowanie młodego
człowieka. Szczegółowo opisuje naturę zjawiska wykorzystywania seksualnego i
mechanizmy powstawania
konsekwencji takiego doświadczenia. Omawia definicje i formy molestowania,
jego możliwe następstwa i
zróżnicowane reakcje na nie.
Wszystkie rozważania odnosi
do aktualnie prężnie się rozwijającej dyscypliny – psychopatologii rozwojowej.
Dodatkowo podpowiada, jak
rozpoznać symptomy wykorzystywania seksualnego, jak
postępować w przypadku
podejrzenia, że dziecko zostało wykorzystane, jakie
kroki podjąć, aby pomóc
dziecku i rodzinie.
Dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz,
prof. UWM
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Publikacje
polecane książki i artykuły

Psychologia Rozwojowa

Czasopismo Psychologia Rozwojowa (wcześniej: Kwartalnik Polskiej
Psychologii Rozwojowej) powstało
w 1993 roku z inicjatywy psychologów prowadzących badania
nad rozwojem człowieka a skupionych w Sekcji Psychologii
Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od początku stanowiło forum wymiany
myśli i doświadczeń dotyczących
zarówno badań nad rozwojem
jak i psychologicznej praktyki
związanej z diagnozowaniem i
wspomaganiem rozwoju. Na
łamach Psychologii Rozwojowej
wypowiadają się nie tylko psychologowie ale również przedstawiciele innych dyscyplin prowadzących badania nad rozwojem człowieka, między innymi:
antropolodzy, filozofowie, lekarze, pedagodzy. Taka otwarta
formuła czasopisma pozwala na
interdyscyplinarne rozważanie
problemów rozwoju.
W Psychologii Rozwojowej publikowane są artykuły zawierające
teoretyczne omówienia zagadnień rozwoju, prezentujące syntetyczne przeglądy badań na
wybrany temat, przedstawiające
wyniki badań empirycznych a
także recenzje wybranych publikacji na temat rozwoju oraz
sprawozdania z ważnych kongresów i konferencji dotyczących
rozwoju człowieka. Prace ukazują rozwój człowieka w pełnym
cyklu życia, od okresu prenatal-

nego do wieku senioralnego.
Dotyczą zarówno normy
rozwojowej jak i zaburzeń
rozwoju. Wzbogacają wiedzę
o rozwoju o człowieka prezentowaną w zagranicznych
czasopismach o wyniki badań
prowadzonych w rodzimym
środowisku sp ołeczno kulturowym. Niektóre z
czterech zeszytów ukazujących się w ciągu roku mają
wyraźny zakres tematyczny
zaznaczony w tytule, dzięki
czemu dostarczają zarazem
całościowego obrazu wybranej problematyki rozwoju
człowieka.
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.
W najbliższym, pierwszym
numerze czasopisma na rok
2015, ukażą się między innymi artykuły: Obraz ekspresji
seksualnej w okresie późnej
dorosłości. Stereotypy a fakty
empiryczne (J. Kurpisz i in.),
Kryteria dorosłości z perspektywy starszych adolescentów i
młodych dorosłych (A. Oleszkowicz, A. Misztela), Poczucie
koherencji a przekonania dotyczące szkoły i intensywność
wśród młodzieży z niepełnosprawnością ruchową picia
alkoholu (B. Hintze), Satysfakcja z życia a poczucie skuteczności i styl wychowania w

percepcji matek młodzieży z
niepełnosprawnością (K. Walęcka-Matyja, D. Kurpiel), Satysfakcja z małżeństwa a kryzys w
wartościowaniu u kobiet. Mediująca rola zróżnicowania Ja (K.
Kaleta), The Quality of Relationships Inventory – polska adaptacja (D. Suwalska-Barancewicz,
H. Liberska, P. Izdebski).
Zapraszamy do nadsyłania oryginalnych artykułów, zarówno
o charakterze teoretycznym,
przeglądowym, jak i raportów
z badań empirycznych, a także
sprawozdań z konferencji w
obszarze psychologii rozwoju
człowieka i recenzji nowych,
ważnych dla dziedziny publikacji.
Czasopismo można zamówić
poprzez stronę internetową
Wydawnictwa UJ oraz poprzez stronę internetową czasopisma. Wszystkie numery
można zamawiać w wersji drukowanej, natomiast począwszy
od numeru 17(1) 2012, można
zamawiać również wersję
elektroniczną czasopisma.
Możliwy jest również zakup
pojedynczych artykułów w
wersji elektronicznej. Dodatkowo, cała zawartość numerów z roku 2010 i 2011 oraz
numerów 2, 3 i 4 z roku 2009
dostępna jest bezpłatnie w
wersji elektronicznej, na stronie internetowej czasopisma
(h ttp ://www.ejou rn als.eu /
Psychologia-Rozwojowa).
Dodatkowe informacje dotyczące zamawiania pojedynczych artykułów oraz całych
numerów można znaleźć na
stronie internetowej: http://
www.ejournals.eu/jakzamawiac/.
Dr Małgorzata Stępień-Nycz, UJ,
Sekretarz redakcji
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Nagrody, projekty naukowe i
zaproszenia do współpracy

Oferta FNP dla naukowców w 2015 roku
Fundacja na rzecz Nauki
Polskiej informuje o ofercie
programowej, jaką Fundacja będzie realizować w
2015 roku.
Na wsparcie najlepszych
uczonych i zespołów badawczych FNP zamierza
przeznaczyć – w ramach
konkursów rozstrzyganych
w nadchodzącym roku –
ok. 10,9 mln zł ze środków
własnych i ok. 16,5 mln zł
ze środków strukturalnych
Unii Europejskiej. Ponadto,
w ramach zobowiązań podjętych zarówno w 2015 r.,
jak też w latach wcześniejszych, Fundacja przekaże
beneficjentom 52 mln zł (w
tym: 35,7 mln zł ze środków strukturalnych oraz
16,5 mln zł ze środków
własnych). W ofercie FNP
będą też programy o charakterze konkursów, skierowane do naukowców
wszystkich dziedzin, będących na różnych etapach
kariery badawczej. Nowym
programem w ofercie będzie stypendium naukowe
im. Leszka Kołakowskiego,
o które konkurs zostanie
ogłoszony w II połowie
2015 roku.
O możliwości pozyskania
funduszy w zakresie nauk
społeczno-ekonomicznych
i humanistycznych (SSH)

Działania w zakresie nauk
społeczno-ekonomicznych i
i humanistycznych finansowane są nie tylko w ramach
programu Horyzont 2020

Poza nim także można starać się o finansowanie. Przykładem są inicjatyw typu
ERA-NET czy Joint Programming, w ramach których istnieją możliwości
pozyskania funduszy na różnego rodzaju działania w
zakresie nauk społecznoekonomicznych i humanistycznych (SSH). Informacje
na temat dostępne są na
stronie międzynarodowej
sieci NET4SOCIETY.
Dr hab. Beata KrzywoszRynkiewicz, prof. UWM

Studia doktoranckie w
Uniwersyteckim Instytucie Europejskim we Florencji.
Szanowni Państwo! Warto
polecić uwadze młodym z
naszego środowiska rozwojowego studia doktoranckie
we Florencji w Uniwersyteckim Instytucie Europejskim. Jedna z moich doktorantek jeszcze w latach
1990-tych uczestniczyła w
nich przez 3 lata i zarówno
ona, jak i ja. mamy najlepsze
doświadczenia ze współpracy z tym ośrodkiem. W
ramach nauk społecznych
jest miejsce na psychologów
z problematyką społeczną i
rozwojową. Doktoranci
mają możliwość współpracy
z dedykowanymi im doradcami z dziedzin pokrewnych
np. filozofami, politologami
i socjologami.
http://www.nauka.gov.pl/
komunikaty/klucz,studiadoktoranckie-naeu rop ejskim -in stytu cie uniwersyteckim-eui.html
Prof. dr hab.
Adam Niemczyński, GWSH

Możliwości publikacji
tematów z zakresu psychologii rozwoju

Szanowni Państwo, Na
stronie
http://
www.frontiersin.org/
D e v e l o p m e n tal_Psychology/
researchtopics zainteresowani publikacją artykułów z
realizowanych projektów
badawczych znaleźć mogą
terminarz planowanych
publikacji. Aktualna propozycja dotyczy problematyki:
(1) Rozumienie i wykonywanie przez niemowlęta działań ukierunkowanych na cel w kontekście interakcji społecznych i związanych z
(manipulacją)
przedmiotami. Termin nadsyłania streszczeń upływa: 01
sierpnia 2015. Ostateczny
termin pełnego złożenia
artykułu: 04 września 2015
(2) Dzieci i rodzice w
systemie sprawiedliwości w sprawach karnych:
Krajowe i międzynarodowe konsekwencje i
porównania. Termin nadsyłania streszczeń upływa:
01 marca 2015. Ostateczny
termin złożenia artykułu:
01 maja 2015.
Dr hab. Katarzyna Markiewicz,
prof. UMCS
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Nagrody, projekty naukowe i
zaproszenia do współpracy

Zaproszenie do publikowania w Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica
Szanowni Państwo,
Redakcja Annales Universitatis
Paedagogicae Cracoviensis.
Studia Psychologica zaprasza
pracowników naukowych i
doktorantów do publikowania
w naszym czasopiśmie. Figurujemy na liście B Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z 4
punktami, jesteśmy indeksowani w bazach CEEOL, CEJSH,
a także Index Copernicus Journals Master List (za rok
2013: 6.59). Zapraszamy do
nadsyłania prac naukowych z
psychologii lub dziedzin pokrewnych w języku polskim
lub angielskim do 15 marca
2015. W załączniku zamieszczam ulotkę informacyjną.
Karolina Pietras
Sekretarz Redakcji
Annales Universitatis Paedagogicae
Cracoviensis
Studia Psychologica

Innowacje Społeczne
Projekt GRADYS
W ramach programu Innowacje Społeczne Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju
finansowanie uzyskał projekt
GRADYS, którego celem jest
opracowanie i wdrożenie innowacyjnego narzędzia – oprogramowania w postaci ćwiczeń symulacyjnych z elementami wirtualnej
rzeczywistości, wspomagających
funkcje poznawcze osób starzejących się prawidłowo i starzejących się patologicznie w przebiegu chorób otępiennych w oparciu
o metodę treningu kognitywnego
(GRADYS).
Projekt, przewidziany na lata
2014-2016, realizuje Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Uniwersytet Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy, Collegium Medicum im. Ludwika

Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu, Wyższa Szkoły
Technologii Informatycznych
w Warszawie, Stowarzyszenie „Nowa Wspólna Droga”
ze Swarzędza oraz PB ONLINE Sp. z o.o., która przygotuje oprogramowanie GRADYS
do komercjalizacji.
Liderem projektu jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Projektem
kieruje dr hab., prof. UKW
Paweł Izdebski. Głównymi
członkami zespołu badawczego są: dr Monika Wiłkość
(UKW), dr Ludmiła ZającLamparska (UKW), prof. dr
hab. Kornelia KędzioraKornatowska (CM UMK),
prof. dr hab. Aleksander
Araszkiewicz (CM UK), dr
hab. inż., prof. WSTI Marek
Cieciura (WSTI), dr hab. inż.
Adam Wojciechowski
(WSTI), dr inż. Wiktor Olchowik (WSTI), Damian Dec
(PBO).
Problematyka zdrowia fizycznego i psychicznego osób
starszych jest dziś w Polsce,
wobec dokonujących się
zmian w strukturze demograficznej ludności, bardzo aktualna. Seniorzy stanowią coraz
liczniejszą grupę społeczną. W
tym kontekście troska o zdrowie fizyczne i psychiczne ludzi
starszych staje się ważnym i
pilnym zadaniem zdrowia publicznego, psychologii i medycyny społecznej. Istotnym
elementem zdrowia psychicznego jednostki jest jej sprawność poznawcza. Ma ona znaczenie zarówno dla jakości
funkcjonowania człowieka w
społeczeństwie, jak i dla subiektywnie odczuwanej przez
niego jakości życia.
Dla skuteczności metody w
projektowanym treningu z
wykorzystaniem wirtualnej
rzeczywistości muszą zostać
zachowane przesłanki decydujące o jej skuteczności: odniesienie do codziennych aktywności osób starszych, w tym
konfrontacja w wirtualnym

sytuacjami trudnymi, ale w bezpiecznym środowisku, dostosowanie języka, dostosowanie
poziomu trudności wykonywanych zadań do możliwości
użytkownika, zarówno poznawczych jak i technicznych
(przystosowanie stosowanych
w treningu urządzeń dla osób z
ograniczonymi możliwościami
korzystania z nowoczesnych
technologii). Terapia z elementami wirtualnej rzeczywistości
będzie etapem poprzedzającym
sprawdzenie wykorzystania
nabytych lub odzyskanych
umiejętności w świecie rzeczywistym. Wszystkie te aspekty
zostaną uwzględnione w opracowywanych scenariuszach i
odzwierciedlone w projektowanych elementach software i
używanego hardware.
Aktualnie gotowe już są scenariusze wszystkich ćwiczeń symulacyjnych i trwają prace nad
specyfikacją oprogramowania.
Kolejnym zadaniem będzie
stworzenie prototypów narzędzi do ćwiczeń symulacyjnych z
wykorzystaniem wirtualnej
rzeczywistości, a następnie
ocena ich skuteczności.
W przypadku uzyskania pozytywnych wyników badań wskazujących na skuteczność opracowanej metody GRADYS,
stworzone w ramach projektu
narzędzie będzie mogła znaleźć
praktyczne zastosowanie w
pracy z seniorami realizowanej
przez instytucje zajmujące się
opieką geriatryczną, medyczną
(w tym neurologiczną), psychologiczną, rehabilitacyjną oraz
będzie mogło być wykorzystywane przez osoby prywatne
zainteresowane usprawnianiem
własnych funkcji poznawczych
oraz ich opiekunów. Wykonanie projektu przyczyni się do
poprawy jakości życia osób po
60 r. ż poprzez podejmowaną
aktywność kognitywną i jej
korzystny wpływ na sprawność
funkcji poznawczych.
Dr hab. Paweł Izdebski, prof. UKW

Numer 2

Strona 12

Szanowni Państwo,
Zarząd Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
ustanowił nagrodę, której celem jest promowanie polskich osiągnięć badawczych
wnoszących wkład do wiedzy o rozwoju psychicznym człowieka w ciągu życia.
Nagroda przyznawana jest za najlepszą pracę badawczą z dziedziny psychologii
rozwoju człowieka, wykonaną w Polsce i nosi nazwę

Nagrody, projekty naukowe
Nagroda im. Szumana

Nagrody im. Stefana Szumana
Nagroda przyznana jest corocznie w dwóch kategoriach:
1) za rozprawę doktorską w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie psychologii; aktualna edycja obejmuje prace obronione w Polsce w roku 2014;
2) za pojedynczą publikację – pracę teoretyczną, empiryczną lub aplikacyjną,
wykonaną w Polsce, opublikowaną w czasopismach polskich lub zagranicznych lub
w postaci książkowej w wydawnictwach polskich i zagranicznych w roku 2014.
Termin składania wniosków: 31 marca 2015 roku.
Regulamin konkursu oraz wniosek o przyznanie Nagrody im. S. Szumana dostępne są na stronie Sekcji: sekcjapsychologiirozwojowej.cba.pl
Prawo zgłoszenia do Nagrody przysługuje: indywidualnym osobom, które są
członkami Sekcji Psychologów Rozwojowych PTP oraz instytutom naukowym.
Zgłoszenie należy przesłać do Zarządu Sekcji Psychologii Rozwojowej. Zgłoszenie
powinno zawierać wniosek z krótkim uzasadnieniem oraz kopię proponowanej
do Nagrody pracy (w wersji papierowej lub elektronicznej) oraz w miarę możliwości recenzje w przewodzie lub wydawnicze.
Adres:
Zarząd Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP
ul. Ingardena 6
30-060 Kraków
dopisek: Nagroda im. Stefana Szumana
mail: sekcja@apple.phils.uj.edu.pl
kosno.magdalena@gmail.com

Zarząd Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP
Przewodnicząca: prof. dr hab. Maria Kielar-Turska
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Szanowni Państwo, polecam stronę http://www.devpsy.org/links/developmental_journals.html na której
można znaleźć wykazy czasopism z obszaru psychologii rozwojowej. Zostały one pogrupowane w działy
tematyczne. Do wszystkich czasopism jest zamieszczona ich krótka charakterystyka oraz linki.
Dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. UMCS

Projekty naukowe i zaproszenia do
współpracy/publikacji

Obszar

Tytuł

IF

Child Development

3.382

Developmental Psychology

3.038

Monographs of the Society for Research in Child Development

3.000

Developmental Review

2.032

Journal of Experimental Child Psychology

1.563

Advances in Child Development and Behavior

1.444

British Journal of Developmental Psychology

1.205

International Journal of Behavioral Development

1.171

The Journal of Genetic Psychology

0.843

Merrill-Palmer Quarterly: Journal of Developmental Psychology

0.824

Early Childhood Research Quarterly

0.632

Infant
Development

Infancy

1.694

Infant and Child Development

1.091

Infant Behavior and Development

0.970

Adolescent Developme
nt

Journal of Adolescent Research

1.240

Journal of Research on Adolescence

1.207

The Journal of Early Adolescence

1.154

Journal of Educational Psychology

2.353

Educational Psychologist

2.231

Journal of the Learning Sciences

1.571

Cognition and Instruction

1.519

Learning and Instruction

1.029

Journal of Experimental Education

0.931

Instructional Science

0.795

Developmental Science

3.198

Developmental Neuropsychology

2.922

Attachment & Human Development

1.717

Cognitive Development
Human Development
Journal of Applied Developmental Psychology
Social Development
Journal of Youth and Adolescence

1.197
1.077
1.055
0.986
0.915

Journal of Child Language

0.880

Psychology and Aging

2.518

Aging, Neuropsychology, and Cognition

0.824

The International Journal of Aging and Human Development

0.757

Trends in Cognitive Sciences
Psychological Science
Psychonomic Bulletin & Review

9.389
4.251
1.935

Sex Roles

0.652
0.574

Child
Development

Education &
Child
Development

Journals
about
Specific
Branches
of Developmenta
l Psychology
Adulthood
Development
Journals
on other
topics

Creativity Research Journal
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Młodzi w nauce

Early Researchers Union
European Association of Developmental Psychology

Co nowego w ERU/
EADP w 2015 roku?
Niewątpliwie wśród najważniejszych wydarzeń
rozpoczętego roku należy
wymienić:
17th European Conference of Developmental Psychology, która
odbędzie się w dniach 8-12
września, na Uniwersytecie
Minho (Braga, Portugalia).
W czasie tej konferencji
zaplanowano szereg aktywności organizowanych
przez ERU/EADP, między
innymi:
(1)
ERU
Warsztat
Przedkonferencyjny:
Towards reducing the
research-practice gap in
Developmental Psychology
(Chairs: Maja Schachner &
Loes Kejsrs)
(2) Jacobs Foundation
W a r s z t a t
Przedkonferencyjny:
Academic grant writing
(Chairs: Frosso Motti &
Radosvetta Dimitrova) wkrótce
zostanie
u r u c h u m i o n a
rejestracja,
z
możliwością ubiegania
się o nagrodę w postaci
zwrotu
kosztów
podróży (travel awards)
(3)ERU sesja plakatowa –
młodzi naukowcy (do
stanowiska adiunkta –

assistant professorship),
którzy
zaprezentują
plakat
będą
mieli
możliwość ubiegania się
o dotację podróży i
ERU
Nagrodę
za
Najlepszy Plakat
(4) ERU Wykład: Spotkanie
z Redaktorami Czasopism
Naukowych - Rensem van
de Schootem oraz Loes
Keijsers
(5)ERU
Imprezy
Towarzyszące
Termin
wysyłania
abstraktów
został
przedłużony
do
15
lutego 2015 roku, więc
zachęcamy
do
aplikowania!
(http://
ecdpbraga2015.com/)
ERU/EADP writing
week (ERU/EADP Tydzień Pisania Artykułów Naukowych),
który odbędzie się w
kwietniu 2015 roku na Uniwersytecie Transylwańskich w Braszowie
(Rumunia).

Kto może dołączyć do
ERU/EADP?
Studenci, doktoranci,
doktorzy do stanowiska
adiunkta
(assistant
professorship), którzy
zainteresowani są szeroko
rozu mi an i ą p s ych o lo gi ą
rozwoju.
Jak dołączyć?
Aby stać się członkiem ERU/
EADP trzeba stać się
członkiem Europejskiego
Stowarzyszenia Psychologii
Rozwojowej (EADP) i uiścić
odpowiednią
opłatę
członkowską.
Zdobądź więcej informacji o
zaletach członkostwa EADP –
zapraszamy do odwiedzenia
naszej strony internetowej:
http://www.eadp.info/earlyresearchers-union/.
Skontaktuj się z nami!
Jeśli pojawią się jakieś pytania,
zachęcamy do kontaktu z
Radosvetą Dimitrovą
(Przewodnicząca ERU EADP:
radosveta.dimitrova@psychol
ogy.su.se,
http://
www.radosvetadimitrova.org/
), Arzu Aydinli (Sekretarz
E R U
E A D P :
aaydinli@ku.edu.tr).
Dr Justyna Michałek, UWM
Przedstawiciel Polski ERU EADP
jmichałek@wp.pl
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Młodzi w nauce:

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

Co nowego w
SECNet?
XXVI Conference of
the European Association for Research on
Adolescence
Powoli rozpoczynają się
przygotowania do kolejnej
konferencji European Association for Research on Adolescence (EARA), która odbędzie się w La Barrosa
w Hiszpanii w 2016 r. Podczas konferencji odbędzie
się również szereg wydarzeń adresowanych do
młodych naukowców, takich jak: warsztaty metodologiczne, debaty z wydawcami i recenzentami czasopism naukowych, spotkania
SECNet, a także konkursy
dla młodych naukowców.
Obecnie SECNet poszukuje osób chcących zaangażować się w organizację tego
typu wydarzeń.
Szkoła Letnia EARA/
SRA
Właśnie zakończył się nabór wniosków dla osób
chcących wziąć udział w
Szkole Letniej EAR/SRA,
która odbędzie się
w Atlancie (USA) w dniach
18-24 maja 2015. Organizacja Szkoły letniej jest efektem współpracy dwóch
organizacji: Society for Resarch on Adolescence oraz
European Association for
Research on Adolescence i
ma na celu stworzenie
szansy profesjonalnego
szkolenia dla młodych

naukowców zainteresowanych problematyką rozwoju człowieka w okresie
dorastania.
Szkoły Letnie organizowane
są od 2008 roku. Tematyka
szkoleń obejmuje nowoczesne metody badawcze,
warsztaty kreatywności, a
także szkolenie w zakresie
umiejętności zawodowych.
Szkoły Letnie EARA-SAR
dają młodym badaczom z
całego świata możliwość
doskonalenia umiejętności
i poszerzania wiedzy pod
okiem uznanych specjalistów z dziedziny badań nad
rozwojem.
Podczas edycji, która odbędzie się w 2015 warsztaty
poprowadzą: Susan Branje,
Pascal Deboek, Candace
Currie, Nancy Gonzales,
Janis Kupersmidt, Daphna
Oyersman, Robert Roeser,
Ron Scholte, Elizabeth Saewyc i Frank Worrell.
Więcej
informacji
o uczestnictwie w Szkole
Letniej oraz sprawozdanie
z poprzedniej edycji można
znaleźć na stronie internetowej stowarzyszenia EAR A :
h t t p s : / /
www.earaonline.org/
Specjalne wydanie Journal of Adolescence
W efekcie XXIV konferencji European Association for
Research on Adolescence,
która odbyła się w Turcji
we wrześniu 2014 r. ma
powstać specjalny numer
czasopisma Journal of Adolescence poświęcony problematycznym aspektom
formowania się tożsamości

w okresie adolescencji oraz
stającej
się
dorosłości
(pt. Shedding Light on the
Dark Side of Identity Formation), pod redakcją Elisabetty Crocetti, Wima Beyersa oraz Figen Çok. Wydanie
publikacji planowane jest na
rok 2015.
Co nowego na naszej
stronie internetowej?
Zapraszamy do przeczytania
opisów najnowszych publikacji autorstwa członków EARA
SECNet, przeczytania relacji
z ostatniej konferencji EARA,
informacji o możliwości pracy
w zagranicznych ośrodkach
akademickich
oraz
o organizowanych w nadchodzącym roku konferencjach z
całego świata.
Jeśli chcesz dowiedzieć się
więcej, zapraszamy: http://
earasecnet.weebly.com/
Zapraszamy do SECNet!
Zapraszamy do uczestnictwa
w działalności EARA SECNet.
To szansa na współpracę
z młodymi naukowcami z całego świata. Członkostwo w
EARA SECNet wiąże się również z obniżoną opłatą konferencyjną na konferencje EARA, możliwością uczestnictwa
w Szkołach letnich a także
otrzymywaniem Newslettera
SECNet i szansą uczestnictwa
w wielu wydarzeniach
o charakterze naukowym.

mgr Dominika Karaś, UKSW
Przedstawiciel Polski w EARA SECNet
dominika.karas@gmail.com
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Głos środowiska:
25 lat Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP

Czego więcej, czego mniej? A może też zrobić coś nowego ?
Zbliża się dwudziestopięciolecie naszej Sekcji, która zaczęła się faktycznie od
pierwszej ogólnopolskiej konferencji w Przegorzałach pod Krakowem w styczniu
1992 roku, chociaż formalnie stało się to nieco później. Mamy dobrą okazję do
dyskusji nad jej przyszłością i skorzystania w niej z bogatego dorobku i doświadczeń mijającego ćwierćwiecza. Chciałbym gorąco zachęcić już teraz do rozpoczęcia tej dyskusji, ponieważ obchody samego jubileuszu mniej pragmatycznie nastrajają, a bardziej uroczystym nastrojom poddawać się będziemy, co zwykle sprzyja
kontemplacji niż projektom praktycznym.

Osobiście chciałbym zgłosić
trzy kwestie do dyskusji i
skonkretyzować je także
propozycjami. Pierwsza
dotyczy tego, czego więcej,
druga tego, czego mniej, a
trzecia tego, co nowego
warto zrobić.
W pierwszej kwestii,
proponuję utworzenie
Międzynarodowej Szkoły Rozwoju Człowieka
dla studentów, doktorantów i młodych badaczy
oraz dla psychologów praktyków, korzystających z
wiedzy o rozwoju człowieka. Nasze ogólnopolskie
konferencje oraz czasopismo dostarczają okazji do
spotkania młodych z doświadczonymi badaczami z
innych, także zagranicznych
ośrodków i poznania nie
tylko swoich mistrzów z
macierzystego uniwersytetu. Z natury rzeczy jednak
nie dają możliwości uczenia
się z bardziej intensywnego
kontaktu interaktywnego.
Szkoła tę możliwość stwarza, a miałaby również
klientelę spośród psychologów praktyków, potrzebujących nowości z aktualnych badań nad rozwojem,
nowych technik diagnozy
rozwoju, szans na szerszą

refleksję nad własną praktyką zawodową w świetle
najnowszej wiedzy o rozwoju człowieka.
W kwestii tego, czego
mniej, to myślę, że warto
uzyskać
stopniowo
mniej zależności od
ośrodków akademickich
na rzecz wzmacniania
miedzy-ośrodkowego
charakteru naszego forum współpracy i współdziałania na rzecz naszej
dyscypliny. Psychologia
rozwoju człowieka niechaj
będzie dla nas priorytetem
a nie ten czy inny uniwersytet lub szkoła wyższa. Uniwersytety poradzą sobie
bez naszej Sekcji. Nasze, a
nie takiego czy innego uniwersytetu konferencje mają
służyć nam, psychologom
rozwoju człowieka. Możemy to mieć w większym
stopniu, wyzwalając się z
opłotków uczelnianych,
chociaż pamiętać trzeba, że
i teraz sympozja śródroczne i konferencje doroczne
to realizują przecież do
pewnego stopnia. Krokiem
w kierunku większego
uniezależnienia się od
uczelni – z zachowaniem
owocnej współpracy z nimi
– a zarazem rozszerzenia
kontaktu z praktyką

psychologiczną mogłoby być
współorganizowanie sympozjów śródrocznych, a może
też z czasem konferencji
ogólnopolskich w kooperacji
z innymi Sekcjami PTP lub
Oddziałami PTP, a także z
innymi towarzystwami oraz
stowarzyszeniami psychologicznymi. Myślę, że taka próba warta jest wysiłku już w
najbliższym czasie.
Wreszcie, mówiąc o tym, co
nowego warto zrobić, chciałbym zaproponować serię
wydawniczą Monografie
Psychologii
Rozwoju
Człowieka w wydawnictwie
pozauczelnianym z redakcją
przez naszą Sekcje zapewnioną. Jest to stary a znakomity
sposób na utrwalenie naszej
własnej tożsamości jako oddanych rozwojowi człowieka
w naszych badaniach
i w praktyce zawodowej.
Poddaję tę myśl jak i poprzednie propozycje pod
rozwagę przede wszystkim
Zarządowi Sekcji, ale też
ogółowi członków i uczestników naszych konferencji.
Oddaję je jako senior w ręce
młodych z ufnością, że zrobią
coś z tego, na co mnie już
powoli sił i zapału nie starcza
Prof. dr hab.
Adam Niemczyński, GWSH

Głos środowiska:
Kalendarium dni obchodzonych przez psychologów

Numer 2

Strona 17
Na stronie: http://resources.iupsys.net/iupsys/index.php/conferences--congresses/annual-days
zainteresowani znaleźć mogą kalendarium obchodzonych przez środowisko psychologów w 2015 roku
dni poświęconych szczególnym problemom:
data
Styczeń

27

Wydarzenie
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście (International Day in Remembrance
of the Holocaust - United Nations)

Luty

20

Światowy Dzień Praw Społecznych (World Day of Social Justice - United Nations)

Marzec

08

Międzynarodowy Dzień Kobiet ( International Women's Day - United Nations)

20

Międzynarodowy Dzień Szczęścia (International Day of Happiness - United Nations)

21

Międzynarodowy Dzień Walki z Rasizmem (International Day for the Elimination of
Racial Discrimination - United Nations)
Światowy Dzień Zdrowia (World Health Day - WHO health day)

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień
Październik

Listopad

Grudzień

07
Ost
tydz

Dzień Psychologii w ONZ (Psychology Day at the United Nations)

15

Międzynarodowy Dzień Rodziny (International Day of Families - United Nations)

21

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju (World Day for
Cultural Diversity for Dialogue and Development - United Nations)

31

Światowy Dzień bez Papierosa (World No Tobacco Day - WHO Health Day)

01

Światowy Dzień Rodziców (Global Day of Parents)

04
15

Międzynarodowy Dzień Dzieci – Ofiar Agresji International (Day of Innocent Children Victims of Aggression)
Światowy Dzień Osób Starzejacych się (World Elder Abuse Day)

20

Światowy Dzień Uchodźcy (World Refugee Day)

26

Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur (United National Internatinal Day
in Support of Victims of Torture)

11

Światowy Dzień Ludzkości (World Population Day)

30

Światowy Dzień Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi (World Day against Trafficking in
Persons)
Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na Świecie (International Day of the
World's Indigenous Peoples)

09
19

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej (World Humanitarian Day)

08

Międzynarodowy Dzień Piśmiennictwa (Walki z Analfabetyzmem) (Internatinoal Literacy Day)

21

Międzynarodowy Dzień Pokoju (International Day of Peace)

01

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych (International Day of Older Persons)

02

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy (International Day of NonVIolence)

10

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego (World Mental Health Day)

11

Międzynarodowy Dzień Dziewcząt (International Day of the Girl Child - UN)

20

Światowy Dzień Dzieci (Universal Children's Day - UN)

25

Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy wobec Kobiet (International Day for the
Elimination of VIolence against Women)
Światowy Dzień AIDS (World AIDS Day - United Nations)

01
03
10

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (International Day of Persons with
Disabilities - United Nations)
Dzień Praw Człowieka (Human Rights Day)
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Co nas nurtuje, jak radzimy sobie z problemami, jakie zagadnienia związane z rozwojem człowieka są obecne dyskutowane w środowisku psychologów i współpracujących z nimi specjalistów? Zapraszamy i zachęcamy czytelników do dzielenia się informacjami i refleksjami .

Co słychać u psychologów

Głos środowiska

O potrzebie podwyższenia standardów
Forum Akademickie
12/2014
Jerzy Marian Brzeziński,
Hubert Izdebski
Obserwowane w ostatnich
latach obniżenie jakości
przewodów awansowych
przeprowadzanych
w środowisku naukowym
(wydziały i instytuty uczelni,
instytuty PAN i instytuty
badawcze) jest, jak mniemamy, pochodną działania
kilku czynników.
Po pierwsze, trzeba odnotować znaczący wpływ
czynnika państwowego (za
pośrednictwem parlamentu, ministerstwa specjalistycznej Centralnej Komisji
do spraw Stopni i Tytułów)
na to, ile będzie przeprowadzanych przewodów
kwalifikacyjnych, jakie jednostki naukowe będą
uprawnione do ich przeprowadzania i ile osób zdecyduje się na poddanie tej
procedurze.
Po drugie niepoddający się
istotnym modyfikacjom jest
stan świadomości tych
uczonych, którzy jako
członkowie odpowiednich
gremiów (rad instytutów
i wydziałów) nadają przepisom prawnym właściwą
treść;
decydują
o rzeczywistym poziomie
naukowym przeprowadzanych postępowań awansowych. Co z tego, że będziemy mieli bardzo

dobre projakościowe przepisy prawne, jeżeli nie będą
im odpowiadać działania
rad instytutów i wydziałów.
Podobno mamy bardzo
dobre przepisy dotyczące
ochrony czystości wód
(w tym i Bałtyku), gdy czystość naszych wód jest jaka
jest i wcale nie odpowiada
tym wyśrubowanym przepisom. I tu może być podobnie.
Po trzecie – dziś, przy obowiązujących regulacjach
prawnych, nic nie stoi na
przeszkodzie, aby doktoraty i habilitacje cechował
wysoki poziom oryginalności i poprawności warsztatowej, a osoby ubiegające
się o stopnie naukowe cechowały się tym, co się
nazywa, tak po prostu, uczciwością naukową (bez
plagiatów, bez kradzieży
pomysłów, bez zmyślania
wyników oraz bez tzw.
g u e s t w r i t i n g u
i ghostwritingu). Ważne,
jeżeli nie najważniejsze, jest
kształtowanie świadomości
środowiska w tym zakresie.
I zacząć trzeba jak najwcześniej. Myślimy, że właściwym miejscem są studia
doktoranckie i seminaria
doktorskie prowadzone
przez członków rad
(chciałoby się powiedzieć,
że p rzez m istrz ów,
o których pisał w swoim
p i ę k n y m
e s e ju O dostojeństwie uniwersytetu Kazimierz Twardowski). Tym samym

zachodziłoby przenikanie standardów pracy naukowej (to przecież
też wymóg etyczny; jak bowiem
pisał psycholog społeczny Robert
Rosenthal: „bad science makes
for bad ethics”) z jednej strony
do gremiów decydenckich,
a z drugiej strony do młodych
badaczy.
KOMUNIKAT MINISTRA
NAUKI I SZKOLNICTWA
WYŻSZEGO
Dnia 31 grudnia 2014 r. ukazał się
zaktualizowany wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą
punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach. Listę
można sprawdzić na stronie:
http://www.nauka.gov.pl/
komunikaty/komunikat-ministranauki-i-szkolnictwa-wyzszego-wsprawie-wykazu-czasopismnaukowych_20141231.html
Gorące specjalności w psychologii - prognozy do 2020r.
Prognozy publikowane m.in.
przez Bureau of Labor Statistics
(USA) wskazują na dynamiczny
wzrost zapotrzebowania na usługi
psychologiczne do 2020r. Na
liście „gorących specjalności”
znajdują się między innymi: Doradca zawodowy, Psycholog
szkolny, Doradca (w ochronie
zdrowia i opiece społecznej),
Psychogenetyk, Psycholog sądowy, Psycholog inżynieryjny, Psycholog kliniczny, Psycholog sportu, Psycholog przemysłowoorganizacyjny, Psycholog specjalista w obszarze kształcenia specjalnego.
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Głos środowiska

Przegląd prasy - przepisy prawne

Co nas nurtuje, jak radzimy sobie z problemami, jakie zagadnienia związane z rozwojem człowieka są obecne dyskutowane w środowisku psychologów i współpracujących z nimi specjalistów? Zapraszamy i zachęcamy czytelników do dzielenia się problemmiinformacjami i refleksjami .
Uczelnia może zatrudnić
nauczyciela akademickiego
bez rekrutacji
Gazeta Prawna.pl

Tylko rok wolnego od
pracy na uczelni
Gazeta Prawna

Zaproszenie do składania
wniosków w ramach programu POLONIUM na lata
2016-17

Pracuję jako nauczyciel
akademicki na stanowisku
asystenta. Właśnie kończy
mi się trzyletnia umowa o
pracę. W ubiegłym roku
mój kolega był w takiej
samej sytuacji i dziekan
wydziału stwierdził, że mimo iż jest bardzo dobrym
pracownikiem, nie może
przedłużyć z nim zatrudnienia. Musi ponownie przeprowadzić otwarty konkurs
na to stanowisko. Startowało kilku kandydatów i
okazało się, że mimo zapewnień dziekana, iż rekrutacja to tylko formalność,
komisja rekrutacyjna wyłoniła innego kandydata. Czy
rzeczywiście przeprowadzenie otwartego naboru
w moim przypadku, przy
przedłużaniu umowy jest
niezbędne – pyta pan Jan.

Od 1 października zmieniły
się zasady udzielania nauczycielom akademickim
urlopu dla poratowania
zdrowia. Zamiast dwuletniej przerwy mogą skorzystać z 12-miesięcznego
odpoczynku, chyba że wykorzystali już rok wolnego
przed zmianą przepisów.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz
francuskie Ministerstwo Spraw
Zagranicznych wraz z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i
Badań zapraszają do podejmowania współpracy w ramach
programu POLONIUM.
Projekt badawczy może być
przedstawiony w dowolnej
dziedzinie nauki przez każdą
jednostkę naukową, przy czym
dla niniejszego konkursu Strony uzgodniły przyjęcie następujących preferencji tematycznych (wynikających z Francusko-Polskiego Partnerstwa
Strategicznego):

energia,

fizyka nuklearna, astronomia, kataliza,

zrównoważony rozwój,

rolnictwo i bezpieczeństwo żywności,

nano- i biotechnologie,

nauki o życiu,

medycyna, a szczególnie
badania nad rakiem,

technologie informacyjne i komunikacyjne.

Opinia prawna na:
h t t p : / /
serwisy.gazetaprawna.pl/
e d u k a c j a /
artykuly/837285,uczelniamoze-zatrudnic-nauczyciela
-akademickiego-bezrekrutacji.html

http://prawo.rp.pl/
artykul/1158843-Tylko-rok
-woln eg o -o d-p ra c y-n auczelni.html
Konkursy na stanowiska
na uczelniach
Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie ok. 600 aktualnych
ogłoszeń. Baza zawiera
ogłoszenia z całej Polski
publikowane przez same
uczelnie.
Nabór kandydatów do
jednostek podległych
PAN oraz instytutów
badawczych
Pod adresem
www.bip.nauka.gov.pl/
nabor-kandydatow-dojednostek-podleglych-panoraz-instytutowbadawczych opublikowanych jest ok. 70 ogłoszeń.

Więcej
na:
http://
www.nauka.gov.pl/komunikaty/
zap roszen ie -do-skladan i a wnioskow-w-ramachprogramu-polonium-na-lata2016-17.html
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Dlaczego warto należeć do

Dołącz do nas!

Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP



Sekcja jest jedynym stowarzyszeniem w Polsce zrzeszającym środowisko
psychologów naukowców i praktyków zajmujących się zagadnieniami rozwoju
człowieka.



Sekcja organizuje co roku ogólnopolskie konferencje naukowe, gromadzącą ponad 100 osób, na których omawiane są wyniki badań naukowych i rozwiązania praktyczne w obszarze rozwoju człowieka. W 2015 roku odbędzie się już
XXIV cykliczna konferencja.



Sekcja wydaje czasopismo naukowe Psychologia Rozwojowa, które w
wykazie czasopism naukowych MNiSW umieszczone jest na liście B z punktacją
7 pkt.

