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!
Oddajemy do Państwa rąk trzeci już numer Biuletynu Psychologii Rozwojowej. Znajdziecie w
nim Państwo wiele przydatnych zarówno dla praktyków jak i akademików informacji o tym co nowego w nauce oraz jakie wydarzenia z obszaru psychologii rozwoju rekomendujemy Państwu.
Szczególnej uwadze Państwa polecam czasopismo Psychologia Rozwojowa, które doczekało się swego jubileuszu. Dwudziesty już rok przekazujemy za jego pomocą informacje o rozwoju
człowieka. Dotychczas swoje prace na łamach czasopisma opublikowało 433 autorów. W sumie
ukazało się 629 artykułów, 65 recenzji książek oraz 56 sprawozdań z różnych kongresów, konferencji, sesji i sympozjów naukowych poświęconych problematyce rozwoju człowieka.
Czasopismo powstało w 1993 roku jako organ Sekcji Psychologii Rozwojowej. Jego założycielami i pierwszymi redaktorami byli: Adam Niemczyński (założyciel Sekcji) i Maria Kielar-Turska. Po-

dr hab. Dorota Czyżowska zastępca

czątkowo czasopismo ukazywało się pod tytułem Kwartalnik Polskiej Psychologii Rozwojowej, a na-

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

przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

stępnie przyjęło tytuł Psychologia Rozwojowa, pod którym ukazuje się od 2000 roku. Jest wydawane
Czasopismo powstało z potrzeby stworzenia forum, na którym mogłyby być prezentowane
osiągnięcia światowej myśli psychologicznej z zakresu psychologii rozwoju człowieka a także wyniki

dr hab. Ewa Gurba, UJ –
skarbnik

poszukiwań teoretycznych i badań empirycznych prowadzonych w Polsce. To jedyne polskie czasopi-

mgr Magdalena Kosno, UJ –
sekretarz

się myśl o rozwoju człowieka pod kierunkiem takich mistrzów jak: Stefan Szuman i Maria Przetacz-

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,

smo poświęcone zagadnieniom z tego zakresu. Powstało w środowisku, w którym prężnie rozwijała

nik-Gierowska. Czasopismo od początku było otwarte na świat. Drukowaliśmy recenzje ważnych i
ciekawych prac zagranicznych autorów oraz artykuły przygotowane specjalnie dla naszego czasopisma przez tak znanych autorów jak: Michael Berzonsky (USA), John Fischer (USA), Janna Glozman
(Rosja), Juliusz Kuhl (Niemcy), Luciano L’Abate (USA), Jiří Pospíšil, Miloň Potměšil, Petra Potměšilova
(Czechy), Tila Tulviste (Estonia), Marius H. van Ijzendoorn (Holandia).
O wartości czasopisma “Psychologia Rozwojowa” świadczy jego występowanie w bazach
danych, takich jak: ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Science);
CEEOL (Central and Eastern European Online Library); CEJSH (The Central European Journal of
Social Sciences and Humanities); Index Copernicus International – ICV 2012: 5.67; ProQuest

Central; EBSCO Publishing (Ebsco Discovery Service); Norwegian Social Science Data Services (NSD); Zeitschriftendatenbank (ZDB); WorldCat.
Dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do istnienia czasopisma Psychologia Rozwojowa
przez tak długi czas i nadal z nami współpracują, życzę kolejnych dekad twórczej i owocnej aktywności na rzecz spójności działań całego środowiska polskich psychologów rozwoju człowieka.
Redaktor Naczelny Czasopisma Psychologia Rozwojowa Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska
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Starość - jak ją widzi psychologia rozwoju

Nie na tym rzecz polega, aby dodać lat do życia, ale na tym przede wszystkim, aby
dodać życia do lat – Alexis Carrel, laureat Nagrody Nobla 1912.
Jedną z cech współczesnych społeczeństw

W wieku senioralnym zaznacza się duże zróż-

jest gwałtowny wzrost liczby osób star-

nicowanie pod względem sprawności po-

szych. Według WHO w 2000 roku na

znawczej (Stuart-Hamilton, 2000), potwier-

świecie żyło około 605 milionów ludzi w

dzone zarówno w badaniach poprzecznych,

wieku 60+, tj. 11% populacji, natomiast do

jak i podłużnych (np. Ylikoski, Ylikoski, Ke-

2050 roku liczba ta prawdopodobnie wzro-

skivaara i in. 1999). Zjawisko heterogeniczno-

śnie do 2 miliardów. Na przestrzeni ostat-

ści sprawności poznawczej seniorów wyjaśnia

nich 2 wieków przewidywana długość życia

hipoteza rezerwy poznawczej (cognitive

potroiła się i w 2000 roku wynosiła średnio

reserve), która wskazuje na zdolność mózgu

70,5 roku dla mężczyzn, a 78,2 dla kobiet

do optymalizowania i maksymalizowania nor-

(Gabryelewicz, 2007).

malnego funkcjonowania, a także na zdolność

Z drugiej strony, wraz z wiekiem następuje

do kompensowania ubytków w zakresie

pogorszenie wielu funkcji poznawczych:

sprawności poznawczej, powstałych wskutek

wydłużeniu ulegają czasy reakcji (Rabitt,

uszkodzenia mózgu lub procesu starzenia się

1980; Birren, Fisher, 1995), spada efektyw-

(Katzman i in., 1989; Stern 2002). Znaczenie

ność funkcjonowania różnych aspektów

mają zarówno wpływy genetyczne, jak i śro-

pamięci (Prull, Gabrieli, Bunge, 2000; Jago-

dowiskowe, a oddziaływanie poszczególnych

dzińska, 2008), pojawiają się deficyty w

czynników może zachodzić zarówno na

zakresie

wczesnych etapach życia, jak i w późniejszych

sprawności

uwagi

(McDowd,

Shaw, 2000; Jodzio, 2008), obniżeniu ulega

okresach (Lee, 2007).

poziom

Dysponując zebranymi dotychczas danymi,

inteligencji

płynnej

(Salthouse,

1992; Stuart-Hamilton, 2000).

prawdziwym wyzwaniem dla badaczy starości

Do wyjaśniania związanych z wiekiem, ne-

jest odkrycie mechanizmów które mogą przy-

gatywnych zmian w funkcjonowaniu po-

czynić się do pozytywnego starzenia się.

znawczym, proponowane są następujące

(Havinghurst 1961; Orzechowska 2007; Hu-

koncepcje: model śmiertelnego spadku

ghes 2009).

(terminal decline), Kleemeiera (1962) związany z bliskością śmierci; teoria „wyjścia

Warto przeczytać:

z użycia” (disuse theory), Milne (1956)

Stuart-Hamilton, (2000). Psychologia starzenia się. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
Stern Y. (2007). Cognitive Reserve. Theory and
Applications. London, NY: Routledge Taylor &
Francis Group.

związana z nieużywaniem funkcji; spowolnienie szybkości przekazu neuronalnego
(Salthouse 1996); zmian w obszarze kory
przedczołowej (frontal aging hypothesis, La

Rue 1992), co stanowi przyczynę spadku

Quinodoz D. (2014). Starzenie się – przygoda
życia, które trwa. Warszawa: Oficyna Ingenium.

ogólnej kondycji poznawczej, a zwłaszcza
funkcji zarządzających (Ferrer-Caja i in.,
2002).

Mgr Karolina Byczewska-Konieczny, UJ
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Konferencja Starość jak ją widzi psychologia

Co nowego w nauce:
Sprawozdania z konferencji

Kraków, 23-24 kwietnia 2015
Na Akademii Ignatianum w Krakowie odbyła
się ogólnopolska konferencja pt. Starość jak
ją widzi psychologia zorganizowana przez Instytut Psychologii AI, Komisję Nauk Psychologicznych PAN i Krakowski Oddział PTP.
Pomysłodawczynią i główną organizatorką
konferencji była prof. dr hab. Maria KielarTurska.
Na 9. wykładach plenarnych, 5. sympozjach i 2.
warsztatach ukazano wielowątkowość ostatniego okresu życia, akcentując zarówno pojawiające się problemy, jak i czynniki sprzyjające optymalnemu wykorzystaniu i rozwijaniu posiadanych zasobów oraz przedstawiono wyniki badań
prowadzonych aktualnie nad wiekiem senioralnym.
Wykłady plenarne wygłosili: Maria StraśRomanowska (UWr), Krzysztof Jodzio (UG),
Dezső Németh, PhD (Budapeszt), Thomas
Wolbers (Berlin), Henryk Olszewski (UG),
Stanisława Steuden (KUL), Mariá Pilar Martínez Díaz (Madryt), Grażyna Mendecka
(GWSH), Tomasz Frąckowiak (UWr).
Zapotrzebowanie na stworzenie forum dzielenia się wynikami badań i teoretycznych
refleksji skłoniło uczestników do zaproponowania, by konferencja stała się wydarzeniem
cyklicznym.
Mgr Beata Winnicka, AI

Sesja Maria Przetacznik-Gierowska.
Dzieło, inspiracje, wspomnienia;
13.03.2015, Kraków
Sesja została zorganizowana przez dr hab.
Dorotę Kubicką z okazji 20 rocznicy śmierci
Profesor Przetacznik-Gierowskiej. Sesja, w
której wzięli udział zarówno współpracownicy i uczniowie Profesor PrzetacznikGierowskiej, jak i przedstawiciele młodszych
pokoleń, stała się okazją do przywołania
wspomnień i przypomnienia dokonań naukowych polskiej psychologii rozwojowej. W
trakcie sesji przedstawiono sylwetkę Profesor Marii Przetacznik-Gierowskiej i główne

zagadnienia, którymi zajmowała się w pracy naukowej; zaprezentowano wpływ Jej pracy na różne, podejmowane na przestrzeni lat (a także
współcześnie) zagadnienia; przywoływano także
osobiste wspomnienia związane z Jej osobą i
wpływem, jaki wywarła na życie osobiste i naukowe swoich współpracowników i uczniów.
Szczegółowe sprawozdanie z tego wydarzenia ukaże się w Psychologii Rozwojowej, w numerze 20(2) 2015.
Dr Małgorzata Stępień-Nycz, UJ

Psycholog czy testolog? Najnowsze trendy w
funkcjonalnej diagnozie psychologicznej.
Ogólnopolskie sympozjum psychologii
praktycznej.
Gdańsk 24 kwietnia 2015r.
Organizatorem sympozjum była Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych oraz
Instytut Psychologii UG. Tematem przewodnim
wystąpień była diagnoza psychologiczna oraz
powiązane wątki m.in. problemy trafnej diagnozy, dostępne narzędzia i techniki badawcze, nowe tendencje w diagnozie dzieci, młodzieży i
osób dorosłych. Prelegenci przedstawili specyfikę diagnozy w: klinicznej diagnozie neuropsychologicznej (prof. Aneta Borkowska), diagnozie
zaburzeń neurorozwojowych (prof. Małgorzata
Lipowska), w obszarze psychologii osobowości
w kontekście koncepcji Otto Kernberga (prof.
Beata Pastwa-Wojciechowska), w przypadku
diagnozowania zaburzeń rozwoju mowy (prof.
Ewa Czaplewska), poziomu uwagi, pamięci, funkcji wykonawczych (dr Urszula Sajewicz-Radtke),
w obszarze diagnozy więzi rodzinnych (dr Magdalena Błażek, dr Aleksandra LewandowskaWalter) i dynamiki relacji rodzinnych (dr Maria
Kazimierczak) oraz w diagnozie specyficznych
trudności w czytaniu (mgr Bartosz M. Radtke) i
w uczeniu się matematyki (mgr Anna WalerzakWięckowska). Prof. Mariola Bidzan wygłosiła
wystąpienie pt. Trafna diagnoza psychologiczna
warunkiem efektywnej rehabilitacji i terapii. O
sytuacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Polsce, o sukcesach i wyzwaniach
mówiła prof. Marta Bogdanowicz.
Dr Monika Włodarczyk-Dudka, UWM
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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.

XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej odbędzie się w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w dniach 1-3 czerwca.
To cykliczne i ważne dla środowiska psychologów

Co nowego w nauce:
zaproszenia i zapowiedzi

rozwojowych wydarzenie każdego roku gromadzi
wielu przedstawicieli z niemal wszystkich ośrodków

Międzynarodowa Neurobiologiczna Konferencja
Naukowa
Piękno neurobiologii
– Mózg wzrokowy w działaniu
Kraków 28 maja 2015r.
Organizowana przez Uniwersytet Pedagogiczny w
Krakowie

akademickich w Polsce.
W tym roku podczas konferencji zostanie wygłoszonych sześć wykładów plenarnych, uczestnicy
wezmą udział w 28 sesjach referatowych, zaprezentowanych zostanie prawie 40 posterów. Odbędzie się również Sesja panelowa dotycząca znaczenie teorii dla psychologicznych badań indywidualnego rozwoju człowieka. Zainicjowane zostanie Forum
historyczne, w którym wracać będziemy do naszych
Wielkich Poprzedników. W tym roku zaprezentowana zostanie twórczość Stefana Szumana, a w
szczególności jego książka „Osobowość i cha-

rakter”.
Obrady odbędą się na kampusie Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Wóycickiego 1/3. Rozpoczną się rano 1 czerwca, a zakończą
po południu 3 czerwca.
Program oraz wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie internetowej www.okpr2015.pl.

Do zobaczenia na Konferencji!
Organizatorzy

Wśród zaproszonych referentów znajdzie się światowej sławy neurobiolog, autor
książek: Piękno neurobiologii,
Mózg: fascynacje, problemy,
tajemnice,
Bez ograniczeń:
Prof. zw. dr. hab. Jerzy
Vetulani. Ponadto swoimi
doświadczeniami podzielą się
naukowcy-terapeuci Metody
Krakowskiej, inspirujący logopedów, psychologów, pedagogów, lekarzy, fizjoterapeutów i przedstawicieli wielu dyscyplin w Polsce oraz
poza jej granicami: Prof. zw.
dr hab. Jagoda Cieszyńska oraz pracownicy naukowi-terapeuci Metody Krakowskiej.
Zgłoszenia oraz pytania prosimy kierować
na adres:
k a t e d r a l o g o p e diiup@gmail.com
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Konferencje
zaproszenia i zapowiedzi

Katedra Mediów i Badań Kulturowych IFP
oraz Ośrodek Badań
nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w
Krakowie mają zaszczyt
zaprosić do udziału w
interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt
Media i psychologia:
leczenie przez media
która odbędzie się w
dniach 11-12 czerwca
2015r.
Tytułowe „leczenie przez
media” oznacza w języku
polskim zarówno leczenie
poprzez media (np. kinoterapia, arteterapia, muzykoterapia, etc.) i wtedy określenie to funkcjonuje na
zasadzie okolicznika sposobu, jak również leczenie
wynikające z faktu uprzedniego korzystania z mediów (np. jak ma to miejsce
w kontekście patologicznego użytkowania mediów,
np. gier sieciowych lub
telewizji). Problematyka
związków psychologii z
mediami wydaje się istotna
zarówno z powodu możliwości, jakie oferuje współczesnemu człowiekowi
cywilizacja medialna, jak i
zagrożeń cywilizacyjnych,
jakim musi on stawić czoła.
Przedmiotem refleksji będą
następujące zagadnienia: (1)
bajkoterapia i siła opowieści; (2) biblioterapia: formy
– perspektywy leczeniastan badań; (3) książka multisensoryczna w terapii
dzieci z zaburzeniami rozwojowymi; (4) wykorzystywanie technik teatralnych

w terapii i leczeniu
(psychodrama/socjodrama);
(5) funkcje pisania pamiętników w terapii osób z
afazją i chorobami psychicznymi; (6) arteterapia i muzykoterpia: zastosowania i
kierunki rozwoju; (7) zastosowanie mediów w terapii zajęciowej; (8) leczenie filmem i terapeutyczna
rola kina; (9) diagnoza i
leczenie przy użyciu nowych mediów; (10) patologiczne formy korzystania z
mediów: profilaktykadiagnostyka -leczenie- edukacja psychologiczna; (11)
edukacja medialna jako
forma profilaktyki uzależnień medialnych; (12) rola
mediów w edukacji psychologicznej dzieci, młodzieży i
dorosłych; (13) zastosowanie mediów (internetu,
aplikacji na komórkę) w
terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych
oraz uzależnień czynnościowych; (14) teksty literackie, filmowe, teatralne
poruszające tytułową problematykę leczenia przez
media. Kontakt z organizatorami po adresem:
agaogonowska@poczta.onet.pl

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Profilaktyka społeczna
na rzecz rozwoju”,
Kraków 13 października
2015
Rozwój społeczny zarówno
na poziomie jednostki, jak i
grupy oraz społeczeństwa w
znacznej mierze zależy od
skuteczności działań podejmowanych w obszarze profilaktyki. Chcielibyśmy, aby
nasze przedsięwzięcie miało
charakter interdyscyplinarny,
dlatego zapraszamy do
wspólnej debaty pracowników socjalnych, socjologów,
pedagogów, przedstawicieli
nauk o rodzinie, teologów,
psychologów, filozofów, ekonomistów oraz antropologów
i polityków społecznych.
Zachęcamy do nadsyłania
propozycji wystąpień dotyczących między innymi następujących zagadnień: (1) Profilaktyka społeczna w perspektywie współpracy rozwojowej, (2) Identyfikacja i percepcja problemów społecznych w kontekście eliminacji
marginalizacji i wykluczenia
społecznego, (3) Aktywizacja
działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, (3) Działalność profilaktyczna organizacji pozarządowych - przykłady dobrych praktyk społecznych, (4) Polityka spójności a
wyzwania współczesności.
Streszczenia wystąpień oraz
słowa kluczowe prosimy
przesyłać na adres konferencjapracasocjalna@gmail.com
do dnia 15 czerwca 2015r.

Publikacje
polecane książki i artykuły
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Alter A.L., Hershfield,

objęły 42.063 osób dorosłych

badacze zebrali dane ze strony

H.E. (2014).

z ponad 100 krajów. Badani

internetowej Athlinks, która

People search for mean-

zostali ocenieni pod kątem

kompiluje informacje dotyczą-

ing when they approach

wartościowania

własnego

ce uczestników biegów mara-

a new decade in chrono-

życia. Jak twierdzą autorzy,

tońskich. Akademicy wyliczyli,

logical age.

ludzie wchodzący w kolejną

iż maratończyków reprezentu-

Proceedings of the Nation-

(nową) dekadę życia w istot-

jących 29 i 39 rok życia jest

al Academy of Science of

nie większym stopniu niż

przeciętnie o 2% więcej niż z

the United states of Amer-

badani reprezentujący inne

innych

ica, 111(48): 17066-17070

etapy danej dekady, skłonni

Stwierdzili ponadto, iż w gru-

sa do refleksji nad własnym

pie „początkujących maratoń-

przeprowadzone

życiem oraz zadawania sobie

czyków”, czyli osób które po

przez amerykańskich akade-

pytania o sens życia. Tym

raz pierwszy uczestniczą w

mików Hala Hershfielda i

samym stanowią grupę ryzy-

biegu maratońskim jest około

Adama Altera (2014) sugeru-

ka samobójczego. Liczba sa-

25% więcej kończących ostat-

ją, że w okresie dorosłości

mobójstw osób reprezentu-

nie 12 miesięcy danej dekady,

ostatnie 12 miesięcy przed

jących ostatnie 12 miesięcy

niż reprezentantów pozosta-

wejściem w każdą „nową”

danej dekady jest większa

łych grup wiekowych.

dekadę

średnio o 2,4% od liczby sa-

Badania

chronologicznego

wieku życia sprzyja reflek-

mobójstw

sjom nad dotychczaso-

przez osoby reprezentujące

wym życiem i tworze-

pozostałe etapy danej deka-

niem planów na etap ko-

dy.

lejny. Autorzy przebadawszy ludzi reprezentujących
obie płcie, różne kultury a
co najważniejsze – różne

przełomy (tj. 29, 39, 49 r.ż.)
stwierdzili, że można mówić
wręcz

o

wzorcach

uderzających
ludzkich

za-

chowań (striking pattern in
human behaviour), odnoszących

się

do

przełomowych

momentów
w

chronologicznym.

wieku
Takimi

momentami określają ostatnie 12 miesięcy ostatniej
dekady

kolejnego

etapu.

Badania Hershfielda i Altera

popełnianych

grup

wiekowych.

W konkluzji badań autorzy
stwierdzają: "moment kończący chronologicznie daną dekadę życia sprzyja ocenianiu własnego życia i w rezultacie po-

W kolejnym studium Alter i

woduje wzrost skłonności do

Hershfield skategoryzowali 8

podejmowania decyzji zmienia-

milionów osób zarejestrowa-

jących życie". Zdaniem Altera

nych na portalach społeczno-

i Hershfielda dostrzeżenie tych

ściowych. Analizując strony

prawidłowości w ludzkim za-

przeznaczone dla osób po-

chowaniu może mieć wymiar

szukujących „przygód poza-

teoretyczny w postaci re-

małżeńskich”, stwierdzili iż

wizjonowania wiedzy na

grupą dominującą są męż-

temat

czyźni reprezentujący wiek:

wych. Ma też wymiar prak-

29, 39, 49 i 59 lat. Ich liczba

tyczny, ponieważ pozwalając

była przeciętnie o 18% więk-

zrozumieć ludziom ich skłon-

sza niż mężczyzn reprezentu-

ności,

jących inne lata życia w danej

podejmowania

dekadzie.

tywnych i rezygnowania z

Analizując wyzwania życiowe

zjawisk

rozwojo-

wspomagają

szanse

konstruk-

destrukcyjnych wyborów."
Dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof.
UMCS
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Magdalena Czub
Zrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnie,
GWP, 2014
Autorka opierając się na
własnym doświadczeniu w
pracy z dziećmi i młodzieżą
wykorzystywanymi seksualnie i z ich rodzinami, a także na wnioskach z badań
własnych, poszukuje odpowiedzi na pytanie o wpływ
wykorzystania na rozwój i
ogólne funkcjonowanie
młodego człowieka. Szczegółowo opisuje naturę zjawiska — jego symptomy i
klasyfikacje. Omawia różnice indywidualne w reakcji
na wykorzystywanie odnosząc się do podejścia opartego zarówno o analizę
czynników ryzyka (np. płeć,
wiek), jak i procesu wykorzystywania (np. model
PTSD, model czynników
traumatogennych). Analizuje też mechanizmy i konsekwencje wykorzystywania
w odniesieniu do teorii
przywiązania i podatności
na zranienie. Omawia wyniki własnych badań odnoszące się do wpływu wykorzystywania na wczesny
roz wój emocjon aln o społeczny. Ważną częścią
książki są praktyczne sugestie związane z pomocą
dzieciom wykorzystywanym
seksualnie.
Dr hab. Beata KrzywoszRynkiewicz, prof. UWM

Kłym, M., Cieciuch, J.
(2015). The Early Identity
Exploration Scale – a
measure of initial exploration in breadth during
early adolescence. Frontiers in Psychology, 6, 533.
doi: 10.3389/
fpsyg.2015.00533
Istniejące modele i narzędzia
pomiarowe dotyczące kształtowania tożsamości wydają
się skupiać przede wszystkim
na okresie dojrzewania i
wczesnej dorosłości. Stosunkowo niewiele jest badań
podejmujących
tematykę
początków kształtowania się
tożsamości we wcześniejszych etapach życia. Naszym
celem jest wypełnienie tej
luki w literaturze poprzez
propozycję modelu i narzędzia pomiaru poszukiwania
szerokiego na przełomie dzieciństwa i adolescencji. Skupiliśmy się na poszukiwaniu
szerokim, ponieważ zgodnie z
klasycznymi modelami, to
właśnie ono jest pierwszym
procesem kształtowania tożsamości osiągniętej. Na podstawie literatury, wyodrębniliśmy 12 domen poszukiwania: wygląd fizyczny, czas
wolny, rodzina, praca, relacje
chłopak-dziewczyna, formowanie własnego zdania, postrzeganie własnego miejsca
w cyklu życia, autorefleksja,
przyszłość, przyszła rodzina,
światopogląd i stosunek do
zasad. Do pomiaru poszukiwania w wyróżnionych domenach stworzyliśmy kwestionariusz Early Identity Exploration Scale EIES), w którym
osoby badane najpierw
(czytają krótkie mini-opisy

dwóch osób (z których jedna
poszukuje w danej dziedzinie,
a druga nie poszukuje), a
następnie ustosunkowują się
do twierdzeń na swój temat.
Badanie zostało przeprowadzone na grupie N = 454
nastolatków (50% chłopców,
Mwiek = 13,04; SD = 0,98).
Rzetelność kwestionariusza
okazała się zadowalająca.
Model pomiarowy 12 domen
został potwierdzony w konfirmacyjnej analizie czynnikowej. Poszukiwanie w 12 domenach jest zatem od siebie
względnie niezależne, ale – o
czym przekonuje eksploracyjna analiza czynnikowa na
skalach – można wyróżniać
dwa czynniki wyższego rzędu, które grupują 12 domen
poszukiwania. Pierwszy czynnik, obejmuje domeny: czas
wolny, wygląd fizyczny, rodzina, praca, autorefleksja, przyszłość, przyszła rodzina oraz
światopogląd i można go
powiązać z socjalizacyjnym
aspektem tożsamościowego
poszukiwania. Czynnik drugi
grupuje domeny (relacje
chłopak-dziewczyna, formowanie własnego zdania, postrzeganie własnego miejsca
w cyklu życia, stosunek do
zasad), w których poszukiwanie wiąże się szczególnie z
autonomią i indywidualizacją
– można je opisać jako poszukiwanie buntownicze,
kontestujące i dążące do
zmiany.
Strona www zespołu badawczego: www.personalitas.pl
Rekomenduje: Dr hab. Katarzyna
Markiewicz, prof. UMCS
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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
prenatalnego 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 społeczno-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 tym roku ukaże się jubileuszowy, 20 numer czasopisma. Z tej okazji w każdym zeszycie numeru będzie
można przeczytać notatkę,
przygotowaną przez Redaktor
Naczelną Psychologii Rozwojowej, prof. dr hab. Marię KielarTurską, przedstawiającą historię i stan aktualny czasopisma.
W tym miejscu warto podkreślić ciągły rozwój czasopisma,
którego wyrazem jest między
innymi wciąż poszerzana indeksacja w bazach danych; w
tym roku czasopismo zostało uwzględnione także
na liście ERIH+.
W najbliższym, drugim numerze czasopisma na rok 2015,
ukażą się między innymi artykuły: Rytuały rodzinne – koncepcje, badania, funkcje psychologiczne (W. Zagórska, A. Lipska), Społeczno-kulturowe uwarunkowania separacji w okresie
adolescencji (P. Hajdo), Ścieżka
zawodowa w kontekście osobowości i duchowości człowieka

(K. Skrzypińska, P. Atroszko), Treść pojęć Radość i
Strach w okresie dorosłości.
Fluencja werbalna jako narzędzie opisu pojęć emocjonalnych
(B. Gawda, E. Szepietowska),
Przywiązanie do miejsca zamieszkania w biegu życia (A.
Mandal, A. Latusek), Rozwój
zawodowy dorosłych a preferencje i bariery edukacyjne (Z.
Nieckarz, D. GodlewskaWerner, S. Celiń ska Nieckarz).
Zapraszamy do nadsyłania
oryginalnych artykułów, zarówno o charakterze teoretycznym, przeglądowym, jak i
raportów z badań empirycznych, a także sprawozdań z
konferencji w obszarze psychologii rozwoju człowieka i
recenzji nowych, ważnych dla
dziedziny publikacji.
Czasopismo można zamówić
poprzez stronę internetową
Wydawnictwa UJ oraz poprzez stronę internetową
czasopisma. Wszystkie numery można zamawiać w
wersji drukowanej lub elektronicznej. Dodatkowo, cała
zawartość numerów z lat
2009-2012 dostępna jest
bezpłatnie w wersji elektronicznej, na stronie internetowej czasopisma (http://
www.ejournals.eu/
Psychologia-Rozwojowa).
Dodatkowe informacje dotyczące zamawiania pojedynczych artykułów oraz całych
numerów można znaleźć na
stronie internetowej: http://
www.ejournals.eu/jak zamawiac/.
Dr Małgorzata Stępień-Nycz, UJ,
Sekretarz redakcji
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ERU/EADP Writing
Week w Braszowie,
Rumunia
W kwietniu bieżącego roku
w Braszowie (Rumunia)
odbyło się jedno z ważniejszych wydarzeń organizowanych przez ERU/EADP –
Writing Week (Tydzień
Pisania Artykułów Naukowych). Młodzi naukowcy
oraz zaproszeni doświadczeni badacze mieli okazję
do dzielenia się swoimi
doświadczeniami oraz wiedzą. Spotkanie w niestandardowy sposób otworzyła
Loes Keijsers – zaproponowała zadanie polegające
na wskazaniu naszych zasobów, tj. między innymi wiedzy, umiejętności, które
możemy zaoferować, jak
również czego chcielibyśmy
się nauczyć od obecnych
tam zarówno młodych jak i
doświadczonych naukowców. Z wielkim entuzjazmem przystąpiliśmy do
tego ćwiczenia i okazało
się, jak wiele mamy do zaoferowania, ale także, że
oczekiwania poszczególnych uczestników spotykają
się z tym, co inni mogą
zaoferować.
Naukową część programu
rozpoczęła Elisabetta
Crocetti z Uniwersytetu
w Utrechcie wygłaszając
wykład na temat znaczenia i
metodologicznych podstaw
systematycznego przeglądu
literatury i metaanalizy
stosowanych w psychologii

rozwoju. Treści zaprezentowane zostały w niezwykle zrozumiały sposób, nawet w zakresie opisu skomplikowanej
procedury
wnioskowania statystycznego w metodyce metaanalizy. Natomiast zalecenia
dotyczące przeprowadzania wiarygodnych i aktualnych przeglądów literatury
z użyciem dostępnych baz
czasopism naukowych mogliśmy wykorzystać już w
ciągu kolejnych dni w ramach pracy nad naszymi
artykułami. Po porannym
wykładzie, entuzjastycznie
nastawieni na możliwości
wykorzystania systematycznych przeglądów i metaanaliz, z nowym zapałem
chcieliśmy przystąpić do
popołudniowej pracy w
grupach nad powstającymi
publikacjami.
Kolejny dzień poświęcony
był następnemu etapowi
pracy badawczej – procesowi pisania artykułu. Zatem drugi wykład przygotowany przez Loes Keijsers
z Uniwersytetu w Utrechcie stanowił niejako kontynuację pierwszego wystąpienia i otworzył dyskusję
na temat procesu pisania
naukowych publikacji. Wystąpienie było wartościowym przewodnikiem jak
pisać artykuły, których najważniejszymi cechami powinny być precyzja i spójność.

Natomiast
metafora
„dziadka” (tzn. wyjaśnij każdy
krok swoich projektów badawczych, jakbyś tłumaczył
komuś, kto nie ma żadnej
wiedzy na temat twoich badań, czyli np. twój dziadekJ) w
zabawny sposób zobrazowała,
jak sprawić by nasze badania
były prezentowane właśnie w
sposób komunikatywny dla
każdego odbiorcy (nie tylko
naukowca!).
Następne wystąpienie oczywiście było konsekwencją poprzednich. Zakładamy, że nasz
artykuł został napisany i miejmy nadzieję opublikowany.
To może być punkt wyjścia
do między innymi poniższych
pytań: Jak osiągnąć sukces w
nauce? Kim w ogóle chcemy
być? Czy chcemy być inspirującym wykładowcą, produktywnych naukowcem, czy naukowcem-praktykiem? Pomocą w
udzieleniu odpowiedzi na te
pytania okazało się wystąpienie Geertjana Overbeek z
Uniwersytetu w Amsterdamie, który podzielił się z nami
zestawem niepisanych zasad
jak osiągnąć sukces i można
uznać, że dzięki niemu wzięliśmy udział w coachingu kariery w jeden dzień! Geertjan
podzielił się swoimi doświadczeniami od obrony doktoratu po obecnie zajmowane
stanowisko profesora i jednocześnie skutecznie zachęcił
nas do refleksji nad naszymi
ścieżkami naukowego rozwoju. Między innymi analizowaliśmy nasze mocne strony, ale i
ograniczenia, otrzymaliśmy
także impuls do szukania naszych naukowych nisz – tak
by móc znaleźć czerwone
jabłko wśród samych zielonych. Przy czym mocno
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badacz podkreślał, żebyśmy nie
zapominali, że w każde naukowe przedsięwzięcie zaangażowane są także inne osoby, a
tworzenie sieci współpracy i
przyjaźni jest bardzo ważną
częścią naukowego rozwoju.
Nie powinno więc dziwić, że w
czasie tych dni jako młodzi naukowcy mieliśmy wiele przemyśleń na temat naszych karier.
Wychodząc naprzeciw naszym
refleksjom, Radosveta Dimitrova, przewodnicząca ERU/
EADP, przygotowała wystąpienie na temat swoich doświadczeń jako post-doc. Podzieliła się
z nami doświadczeniem międzynarodowej mobilności,
współpracy z czołowymi badaczami z dziedziny psychologii
rozwoju oraz psychologii międzykulturowej, ale także działalnością w różnych naukowych
stowarzyszeniach na rzecz
wspierania młodych naukowców. Jej wystąpienie było idealnym wprowadzeniem do grupowej dyskusji. Mieliśmy zatem okazję porównać warunki
pracy naukowej w różnych
zakątkach Europy, jak również
mogliśmy podzielić się własnymi pomysłami na temat naszych
naukowych planów. Wierzymy,
że ten wykład i dyskusja dały
nam wiele nowej energii, żeby
skutecznie planować swój naukowy rozwój, a ponadto stały
się źródłem inspiracji jak jako
młodzi naukowcy możemy
tworzyć sieć współpracy.
Warto zaznaczyć, że przygotowania do części warsztatowej
rozpoczęły się już rok wcześniej, kiedy po dyskusji i burzy

mózgów na temat pomysłów
na artykuły, zdecydowaliśmy
się na dwa artykuły przeglądowe oraz jeden artykuł
empiryczny, które mają zostać złożone do European
Journal of Developmental Psychology lub innych czasopism
z dziedziny psychologii rozwoju. Szczególnie praca nad
przeglądowymi artykułami
przyniosła nam wiele satysfakcji. Takie zadania jak organizacja, ewaluacja czy synteza
literatury były zaplanowane i
wykonane przed przyjazdem
do Braszowa. Tym samy w
trakcie spotkania mieliśmy
szansę przedyskutować i
udoskonalić efekty dotychczasowej pracy, uwzględniając bardzo cenne sugestie
doświadczonych naukowców. Wierzymy, że ich komentarze i rady będą miały
dobry wpływ na ostateczne
wersje naszych artykułów.
Wszystkie trzy pisane artykuły są obecnie na zaawansowanym etapie przygotowań i
planowo mają zostać przesłane do czasopism pod koniec
lipca:
Is There a Paradox of Adjustment in Immigrant Children
and Youth across Europe? A
Literature
Review.
(manuskrypt w przygotowaniu, autorzy: Dimitrova, R.,
Bayram Ozdemir, S., Farcas,
D., Kosic, M., Mastrotheodoros, S., Michalek, J., Stefenel, D.)
The Development of Parental
Monitoring: A Critical Review.

(manuskrypt w przygotowaniu, autorzy: Keijsers, L., Casonato, M., Dellagiulia, A.,
Hamzallari, O., Lionetti, F.,
Mocan, O., Moses Pasini, C.,
Palladino, B., Ranta, M.)
Relationships between Identity
Domains and Life Satisfaction of
Minority and Majority Youth in
Albania, Bulgaria, Czech Republic, Kosovo and Romania
(manuskrypt w przygotowaniu, autorzy: Dimitrova, R.,
Buzea, C., Taušová, J., Uka, F.,
Zahaj, S., Crocetti, E.)
Ponadto, niezwykle cenne
wsparcie w trakcie całego
pobytu okazały nam Radosveta Dimitrova oraz
Carmen Buzea (z Uniwerysytetu Transylwańskiego w
Braszowie, w którym odbyło
się spotkanie).
Podsumowując, uważamy, że
Writing Week spełnił nasze
oczekiwania, a nawet dał nam
znacznie więcej doświadczeń
niż się spodziewaliśmy. Warto
także wspomnieć o bogatym
programie integracyjnym,
który umożliwił nam lepsze
wzajemne poznanie, jak również zapewnił chwile relaksu
po intensywnej pracy. Zatem,
już czekamy na kolejne tego
typu wydarzenia! Przy okazji
składamy wyrazy wdzięczności EADP za cenne wsparcie,
dziękujemy także wszystkim
zaangażowanym osobom,
które przyczyniły się do sukcesu tego wydarzenia. Francesca Lionetti1 & Justyna Michałek2 1Uniwersytet w Pawii,
Włochy, 2Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Wszystkich zainteresowanych
młodych naukowców zapraszamy do współpracy z nami.
Dr Justyna Michałek, UWM
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XXVI Conference of
the European Association for Research on
Adolescence
Mimo pozornie odległego
terminu, przygotowania do
konferencji European Association for Research on
Adolescence (EARA) trwają w pełni. Konferencja
odbędzie się 16-19 września 2016 r. w hiszpańskiej
miejscowości La Barrosa w
okolicy Kadyksu.
Obecnie trwają ustalenia
dotyczące tematyki warsztatów konferencyjnych
skierowanych do młodych
naukowców: największym
zainteresowaniem cieszy
się propozycja warsztatów
w zakresu modelowania
wielopoziomowego
(multilevel modeling) danych
longitudinalnych.
Szczegóły dotyczące konferencji można znaleźć na
stronie internetowej:
http://www.earaonline.org/
conference_2016/
Nowy numer Newslettera European Association for Research on
Adolescence
Niebawem ukaże się nowy
numer newslettera EARA,
który poświęcony będzie
problematyce formowania
się tożsamości – temat
przewodni newslettera
brzmi: Adolescent Multiple
Identities in a Multicultural
Europe.
W numerze ukażą się krótkie artykuły poświęcone
wynikom badań nad tożsamością prowadzonych między innymi przez młodych
naukowców będących
członkami SECNet.

Co nowego na stronach
internetowych EARA
oraz EARA SECNet?
Nominacje do nagrody
International Union of Psychological Science (IUPsyS)
Na stronie EARA pojawiło
się ogłoszenie o nagrodach
IUPsyS w następujących
kategoriach: Major Advancement in Psychological Science
Prize, Young Investigator
Awards, Achievement Against
the Odds Award, Lifetime
Career Award. Termin
zgłaszania nominacji to 31
maja 2015. Więcej informacji można znaleźć pod
adresem:
http://
www . iu p s ys .n e t / ab ou t/
awards/index.html

Warsztaty dotyczące
agresji
W dniach 20-21 listopada
2015 w School of Applied
Health and Social Sciences
w Linz odbędą się warsztaty XXth Workshop Agression: Future Challenges of
Aggression Research.
Zgłoszenia wystąp ień
można nadsyłać do 15 czerwca 2015 r.
Emerging Scholar Spotlight
Emerging Scholar Spotlight to
cyklicznie pojawiające się
na stronie internetowej
EARA SECNet informacje
dotyczące najnowszych
publikacji młodych naukowców będących członkami
SECNet. Każdy członek
SECNet, który opublikuje
artykuł w czasopiśmie naukowym może przesłać
krótką notkę na jego temat
do administratorów strony.

Ostatn io op u b likowane
Emerging Scholar Spotlights
dotyczą publikacji Marlies
Maes, Wima Van den Noorgate i Luca Goossensa (A Reliability Generalization Study for a
Multidimensional Loneliness
Scale: The Loneliness and Aloneness Scale for Children and Adolescents); Eeske van Roeckel,
Luca Goossensa, Maaike Verhafen, Sofie Wouters, Rutgera
C.M.E. Engelsa i Rona H.J.
Sholte (Loneliness, Affect, and
Adolescents’ Appraisals of Company: An Experience Sampling
Method Study) oraz Tatiany A.
Trifan i Hakan Stattin (Are
Adolescents’ Mutually Hostile
Interactions at Home Reproduced in Other Everyday Life
Contexts?).
Zapraszamy do SECNet!
Nieodmiennie zapraszamy do
uczestnictwa w działalności
EARA SECNet, co daje niepowtarzalną możliwość współpracy naukowej z badaczami z
całej Europy.
Członkostwo w stowarzyszeniu 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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25 lat Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP

Jan Łuczyński i Polish Quarterly of Developmental Psychology

Mija pięć lat od przedwczesnej śmierci Jana
Łuczyńskiego. Strata to ciągle niepowetowana, również dla środowiska Sekcji. Jego
wkład do naszych dokonań domaga się
osobnego opracowania. Dzisiaj, wspominając Jana przy okazji rocznicy jego odejścia,
chciałbym odnotować jego zasługi dla Polish Quarterly of Developmental Psychology (PQDP). A zarazem niech to będzie szkic, jakich wiele należałoby napisać o
ludziach i ich działalności, którym zawdzięczamy tak wiele. Ich prace od zapomnienia
trzeba postarać się uchronić.
PQDP był produktem – jednym z wielu –
wczesnego entuzjazmu środowiska psychologów rozwoju na początku lat 1990,
którzy tworząc Sekcję, spotykali się na
dorocznych konferencjach i niemal od razu
uruchomili periodyk Kwartalnik Polskiej Psychologii Rozwojowej, przekształcony w dzisiejszą Psychologie Rozwojową. W początkach Sekcji, gdy odbywała się w Sewilli V
Europejska Konferencja Psychologii Rozwojowej, dostaliśmy do zorganizowania w
Krakowie w 1995 roku VII EKPR. Centralnym elementem stał się PQDP, pomyślany
jako międzynarodowy periodyk. Pierwszy
jego rocznik to cztery numery poświęcone
ówczesnym badaniom nad rozwojem w
naszym kraju, aby dać gościom przybywającym ze świata wgląd w to, co dzieje się u
nas. Jan Łuczyński spełniał rolę sekretarza
redakcji, chociaż formalnie był jednym z
redaktorów. W istocie natomiast bez jego
wytężonej pracy żaden z dwunastu numerów nie wyszedłby z druku. Pierwsze cztery, podarowane uczestnikom europejskiej
konferencji, zawierały 32 artykuły 44 autorów z 11 uczelni. Wgląd w polskie badania
dla wielu był zaskoczeniem, że są one pod
względem używanych koncepcji i teorii
rozwoju, problematyki badań i metodologii
studiów nad rozwojem w istocie takie same jak po zachodniej stronie muru, który
runął kilka lat wcześniej.

Następne dwa roczniki PQDP były dla Jana
Łuczyńskiego i dla mnie znakomitą szkołą
życia międzynarodowego w nauce i próbą
znalezienia się na tworzącym się rynku wydawnictw naukowych nowej Rzeczpospolitej. Ze szkoły skorzystaliśmy wielce. Na
rynku utrzymaliśmy się tylko dwa lata.
Wciąż jednak próbowaliśmy. Przekształciliśmy czasopismo na uczelniane, aby skorzystać z funduszy europejskiego programu
TEMPUS dla produkcji trzech jeszcze numerów Studia Iagellonica Humani Cultus
Progresus. Poddaliśmy się w końcu, bez poczucia porażki, chociaż z żalem żegnając się
z ‘młodzieńczym’ szaleństwem, wobec uroków biznesowej działalności wydawniczej
na wschodzącym rynku wydawnictw naukowych lat dziewięćdziesiątych.
Na otarcie łez i korzystając z doświadczenia zdobytego w europejskich programach
TEMPUS, znów zrobiliśmy z Janem coś
nowego na stareńkiej uczelni. Dołączył do
nas Roman Dorczak, Andrzej Mirski, a rychło potem Jakub Kołodziejczyk i Zakład
Zarządzania w Oświacie zaczął działalność
na Wydziale Zarządzania i Komunikacji
Społecznej UJ. Andrzej poszedł do zarządzania w kulturze, a Roman i Kuba zostali
doktorami. Jan Łuczyński, szykowany na
„stołek kierowniczy” po moim odejściu na
emeryturę, przygotował znakomitą rozprawę habilitacyjną o zarządzaniu w edukacji
dla indywidualnego rozwoju uczniów. Nie
zdążył zrobić do końca korekty wydawniczej. Roman Dorczak ją dokończył, gdy Jan
odszedł na zawsze. Chociaż odszedł ‘nie
wszystek’...
Prof. dr hab. Adam Niemczyński, GWSH
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Śródroczne Seminarium Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP

Numer 3
Tradycją Sekcji Psychologii
Rozwojowej jest organizowanie Śródrocznych Seminariów. Odbywają się one
co roku w innym ośrodku.
Ich celem jest z jednej
strony robocze spotkanie
Zarządu, na którym omawiane są bieżące sprawy
działalności Sekcji. Z drugiej integracja środowiska
psychologicznego, poprzez
spotkania naukowe członków Zarządu Sekcji i gospodarzy. Są nimi najczęściej uniwersyteckie katedry, w których podejmowana jest problematyka
badawcza związana z rozwojem człowieka. W tym
roku Zarząd Sekcji otrzymał zaproszenie od Laboratorium Neurokognitywnego Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu.
W pierwszym dniu, na
wewnętrznym zebraniu
zarządu Sekcji poruszane
były sprawy bieżące, między innymi: (1) kondycja
czasopisma Psychologia
Rozwojowa, które rozwija
się dynamicznie i zostało w
tym roku przyjęte na listę
ERIH+, (2) kształt Biuletynu Psychologii Rozwojowej, którego zadaniem jest
integracja środowiska
(ustaliliśmy m.in. że w najbliższym czasie otworzymy
rubrykę Co nowego w praktyce i przesyłać będziemy
nasz Biuletyn także do
psychologów praktyków,
zajmujących się rozwojem), (3) przygotowanie
do XXIV Ogólnopolskiej
Konferencji Psychologii
Rozwojowej w Warszawie

(aktualne informacje znajdują
się na stronie 4 Biuletynu), (4)
powołanie Stowarzyszenia
Psychologii Rozwoju.
W drugim dniu, na część naukową zaprosili nas i powitali
JM Rektor UMK Prof. dr hab.
Andrzej Tretyn, Dyrektor
ICNT Dr hab. Jerzy Łukaszewicz, prof. UMK oraz dr hab.
Tomasz Komendziński, prof.
UMK, kierownik Zakładu Kognitywistyki i Epistemologii,
Instytutu Filozofii UMK. Przedstawili oni strukturę jednostki
i podejmowaną w niej problematykę badawczą. Ogromne
wrażenie zrobiło na nas samo
laboratorium, które mieliśmy
okazję zwiedzić. Jest to nowy,
estetyczny budynek, wyposażony w nowoczesną aparaturę
badawczą, m.in.: Tomograf
funkcjonalny Jądrowego Rezonansu Magnetycznego, System
do pomiaru biopotencjałów z
wieloma kanałami pomiarowymi, Urządzenie do przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS), Aparat do psychofizycznych badań słuchu i mowy,
Bateria
sprzętowoprogramowa testów psychologicznych, Urządzenie mierzące
ruchy gałek ocznych, EEG i
wyposażenie do elektrofizjologicznych testów.
Pracujące w Laboratorium
zespoły badawcze realizują
aktualnie kilka projektów naukowych z zakresu rozwoju,
m.in. NeuroPerKog: rozwój słuchu fonematycznego i pamięci
roboczej u niemowląt i dzieci
(Kierownik: prof. dr hab.
Włodzisław Duch), Pamięć
przestrzenna: use it or loose it,
(Kierownik: dr Joanna Dreszer-Drogorób), Dyskalkulia
(Kierownik: dr Bibianna Bałaj).

W merytorycznej części spotkania wysłuchaliśmy trzech
interesujących wystąpień młodych badaczy: Dr Bibianna
Bałaj opowiedziała o diagnozie i
treningu różnicowania dźwięków mowy u niemowląt, Mgr
Łukasz Goraczewski przedstawił test ryzyka dyskalkulii oraz
projekt treningu poznawczego
dla dzieci z trudnościami matematycznymi a Mgr Natalia Pawlaczyk mówiła o pamięci przestrzennej u osób starszych
(65+) - hipotezie rezerwy poznawczej.
Chcemy zaprosić
autorów do przedstawienia
krótkich streszczeń tych wystąpień, które będą opublikowane w kolejnych numerach
Biuletynu.
Kilka dni po Seminarium, Sekcja Psychologii Rozwojowej
otrzymała na ręce Przewodniczącej, list od organizatora dr
hab. Tomasza Komendzińskiego, prof. UMK z podziękowaniem i jednocześnie zaproszeniem do współpracy. Jest on
kierowany do całego środowiska psychologii rozwojowej,
więc publikujemy go na kolejnej stronie, zapraszając zainteresowanych psychologów do
kontaktu.
Dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz,
prof. UWM

Numer 3

Strona 14

Głos środowiska
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List dr hab. Tomasza Komendzińskiego, prof. UMK z podziękowaniem i jednocześnie zaproszeniem psychologów rozwojowych do współpracy z Laboratorium Neurokognitywnym Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu
Szanowna Pani Profesor,
Na ręce Pani Profesor, a jednocześnie bezpośrednio do wiadomości członków Sekcji kierowanej przez
Panią Profesor oraz biorących udział w seminarium Pana Rektora UMK, Pani Prorektor UMK i Kierownika Laboratorium Neurokognitywnego, chciałbym przekazać bardzo serdeczne podziękowania za
wczorajsze niezwykle cenne spotkanie seminaryjne.
Mam nadzieję, że symbolicznie jest ono "wczorajsze", ale już dzisiaj staje się "jutrzejszym". To jutro
jest dla nas bardzo ważne.
Wspominał o tym Pan Rektor prof. Andrzej Tretyn, wspominał o tym również rysując ramy Laboratorium Neurokognitywnego prof. Włodzisław Duch, a wreszcie reprezentowali je nasi studenci kognitywistyki, którzy przedstawiali badania prowadzone z ich udziałem w Laboratorium. Są tu trzy kluczowe
dla nas sprawy w zakresie których liczymy bardzo na Państwa pomoc i współpracę.
Niejednokrotnie w trakcie dyskusji zwracano uwagę na specyfikę oraz złożoność podejmowanych problemów, a zwłaszcza tych dotyczących rozwoju niemowląt i dzieci, gdzie trudno sobie wyobrazić działania bez współpracy z psychologami rozwojowymi, co podkreślali wszyscy mówcy.
Potrzeba tu też sporo ostrożności w uogólnianiu oraz doświadczenia w pracy z dziećmi. Bardzo więc
liczymy na udział i współprace, zarówno tą w ramach projektów (rozwój w biegu życia - od narodzin
do wieku seniora), ale również tą bardzo bezpośrednią wspomnianą przez Pana Rektora - w perspektywie tworzenia silnej psychologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wczoraj też Państwo mieliście okazję wysłuchać wystąpień przygotowanych przez studentów kognitywistyki we współpracy i pod opieką psychologów pracujących w Laboratorium. Bardzo trudny i szeroki program kognitywistyki daje kompetencje, które być może byłby szansą na przyznanie kognitywistom choć częściowych uprawnień do stosowania wybranych narzędzi, które jeszcze bardziej łączyłyby ją we wspólnych
przedsięwzięciach z psychologią.
Psychologia razem z kognitywistyką wykorzystujące podobną bazę sprzętową, jak ta w ICNT, stanowić
mogą wzajemnie wzmacniającą się siłę nowych badań nad człowiekiem, ale co ważne szanse również
na zwiększenie zakresu praktycznej stosowalności wspólnych badań naukowych. Tak jak przed ponad
stu laty w Niemczech i trochę później w Krakowie, gdy powstała pierwsza Pracownia Psychologii Doświadczalnej w naszej części Europy, wspólne działania dają szanse na nowe transdyscyplinarne badania z udziałem przedstawicieli wielu dziedzin naukowych. Wtedy Wundt i Heinrich reprezentowali
sami wiele dziedzin (od medycyny lub fizyki i psychologii po pedagogikę i filozofię), dziś te dziedziny
maja szanse spotkać się w ramach innowacyjnych programów i projektów interdyscyplinarnych i transdycyplinarnych wzbogaconych o narzędzia postępu technologicznego. Właśnie tak traktujemy przesłanie wczorajszego spotkania dla ,,jutra" prac badawczych i kształcenia kompetentnych badaczy dla
prowadzenia tych badań.
Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za spotkanie seminaryjne, dyskusje oraz krytyczne uwagi, a
także dar w postaci kompletu Psychologii Rozwojowej. Nawiązane kontakty pozostawiają nadzieję
na ,,jutro".
Z wyrazami szacunku
Tomasz Komendziński
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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 problemmiinformacjami i refleksjami .
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Przegląd prasy - przepisy prawne

Oferty pracy dla naukowców w uczelniach
wyższych
Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie ok. 700 aktualnych
ogłoszeń. Baza zawiera
ogłoszenia z całej Polski
publikowane przez same
uczelnie.
Nabór kandydatów do
jednostek podległych
PAN oraz instytutów
badawczych
P o d
a d r e s e m
www.bip.nauka.gov.pl/
n ab o r -k a n d y d at ow - do jednostek-podleglych-panoraz-instytutowbadawczych opublikowanych jest ok. 60 ogłoszeń o
możliwościach zatrudnienia
w placówkach badawczych

Informacje o konkursach
na granty badawcze i stypendia zagraniczne
dla naukowców można
znaleźć na stronie Euraxess
Polska. Co miesiąc publikowane są tam najnowsze
oferty z różnych stron świata.

W ramach konkursów
OPUS, PRELUDIUM i
SONATA polscy naukowcy mogą skorzystać
z łącznie 260 milionów
złotych na badania podstawowe.
W tej edycji wprowadzono
również istotne dla badaczy
zmiany. Informację można
http://www.nauka.gov.pl/
a k t u a l n o s c i ministerstwo/260-milionowzlotych-do-zdobycia-wkonkursach-narodowegocentrum-nauki.html

Środki na pisanie wniosku – rusza druga edycja
programu „Granty na
granty”
Polskie jednostki naukowe,
które ubiegają się o granty
unijne, mają szansę otrzymać
finansowe wsparcie. Na pokrycie kosztów przygotowania wniosku można zdobyć
30 tys. zł. Resort nauki ogłosił drugą edycję programu
„Granty na granty”. W 2015
roku nabór wniosków w
ramach programu będzie
miał charakter ciągły i potrwa do 31 grudnia.
Szczegóły w http://
www.nauka.gov.pl/
komunikaty/program-grantyna-granty-wsparcie-polskichkoordynatorow-wprogramach-badawczych-unii
-europejskiej-naborwnioskow-w-ramach-iiedycji.html

Konkurs na granty indywidualne
Marii Skłodowskiej-Curie.
Konkurs jest adresowany do
doświadczonych naukowców,
którzy w dniu zamknięcia
konkursu mają więcej niż 4
lata doświadczenia w prowadzeniu badań lub stopień
doktora. Są to granty wyjazdowe, na okres od 12 do 24
miesięcy do dowolnego kraju
w UE lub stowarzyszonym z
programem Horyzont 2020
(European Fellowhips) lub do
kraju trzeciego z obowiązkową roczną fazą reintegracyjną
w dowolnym kraju europejskim (Global Fellowships).
Wnioski składane są elektronicznie poprzez Portal
uczestnika przez zainteresowanego naukowca w porozumieniu z instytucją przyjmującą. Rejestracja będzie otwarta do 10 września.
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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 oraz na liście ERIH+.

