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Szanowni Państwo! 

Czas wakacyjny jest tylko pozornie czasem „,martwym’. W tym okresie miało miejsce wiele wyda-

rzeń i inicjatyw, o których będziecie mogli przeczytać w 4 numerze Biuletynu.  

 

Jednym z najważniejszych było zarejestrowanie w dniu 30 kwietnia 2015 roku w Sądzie Rejonowym 

w Krakowie Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka. Jego celem jest 

wspieranie badań naukowych dotyczących rozwoju człowieka, integracja środowiska psychologów 

rozwojowych, upowszechnianie wiedzy i osiągnięć badawczych z zakresu psychologii rozwoju czło-

wieka, popularyzowanie wiedzy o rozwoju oraz promowanie osiągnięć polskich psychologów rozwoju. 

Więcej o naszym Stowarzyszeniu przeczytać można na stronie 2.   

 

Psychologia rozwoju człowieka, ma w swoje podstawowe zadania wpisaną służbę praktyce. Korzysta-

jąc z wiedzy naukowej, psychologowie rozwojowi tworzą rozwiązania praktyczne w postaci narzędzi 

diagnostycznych i programów wspierających rozwój człowieka. Nasz Biuletyn chcemy kierować rów-

nież do środowisk psychologów pracujących w poradniach, szkołach, przedszkolach i wszystkich 

placówkach wspierających rozwój. W kolejnych numerach będziemy prezentować zagadnie-

nia interesujące praktyków. W obecnym, na stronach 5-8, zamieszczamy informacje o narzę-

dziach diagnostycznych wypracowanych przez IBE..  

 

Głównym tematem merytorycznym tego wydania Biuletynu jest zagadnienie budzące coraz więcej 

zainteresowania psychologów rozwoju: dwujęzyczność i jej wpływ na funkcje zarządzające. 

Zapraszamy do zapoznania się nim  na stronach 3 i 4.  

 

Ponadto znajdziecie Państwo w naszym Biuletynie zaproszenia do współpracy udziału w konferen-

cjach, sprawozdania z konferencji i, rekomendacje książek i tekstów do przeczytania oraz informa-

cje o działalności młodych naukowców.  

Zapraszam do lektury!  

 Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska,  

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka  

 

Dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM,  

członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka, Redaktor Biuletynu 
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Stowarzyszenie powstało jako autonomicz-

na organizacja, bazując na dotychczasowej 

działalności Sekcji Psychologii Rozwojowej 

PTP i w rezultacie zastępując ją. Powstanie 

Stowarzyszenia jest wyrazem zmiany roz-

wojowej, poszukiwania nowych, bardziej 

odpowiadających przyjętym celom form 

funkcjonowania społecznego. Działalność 

Stowarzyszenia będzie kontynuacją 

wszystkich prac realizowanych przez 

Sekcję, dołączając nowe, wynikające z 

aktualnej sytuacji rozwoju nauki i po-

trzeb społecznych. Stowarzyszenie prze-

jęło logo Sekcji jako swój znak rozpoznaw-

czy. 

Podstawową formą działania Stowarzysze-

nia będą Ogólnopolskie Konferencje 

Psychologii Rozwojowej, stwarzające 

okazję do prezentacji osiągnięć psychologii 

rozwoju człowieka, wymiany myśli, nawią-

zania kontaktów, z zachowaniem dotych-

czasowej numeracji i formy organizowania. 

I tak, kolejna XXV, Jubileuszowa Konferen-

cja odbędzie się w czerwcu 2016 roku Kra-

kowie, w Instytucie Psychologii UJ. 

Organizowane będą nadal śródroczne 

posiedzenia Zarządu mające na celu 

upowszechnianie wiedzy o Stowarzyszeniu 

w różnych ośrodkach naukowych, a jedno-

cześnie stanowiące okazję do zdobywania 

informacji o prowadzonych przez różne 

ośrodki w Polsce studiach nad rozwojem 

człowieka. Kolejne takie posiedzenie będzie 

miało miejsce w Instytucie Psychologii Aka-

demii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.  

 

Decyzją Zarządu Sekcji Psychologii Rozwojo-

wej czasopismo Psychologia Rozwojowa 

zostało przekazane Stowarzyszeniu. Kwartal-

nik ten nadal będzie wydawany na takich sa-

mych zasadach, stanowiąc forum wymiany 

myśli teoretyków, badaczy rozwoju człowieka 

oraz praktyków. 

Biuletyn, dostarczający aktualnych informacji 

o wydarzeniach dotyczących psychologii roz-

woju człowieka, będzie nadal ukazywał się, 

stanowiąc wyraz społecznego zaangażowania 

środowiska psychologów rozwoju (i nie tyl-

ko) w tworzenie wiedzy o rozwoju człowieka. 

Miejscem do poznania dokonań Sekcji Psycho-

logii Rozwojowej a także aktualnej działalności 

Polskiego Stowarzyszenia Psychologii 

Rozwoju Człowieka będzie internetowa 

strona, która jest w trakcie tworzenia w 

oparciu o istniejącą dotychczas stronę Sekcji 

Psychologii Rozwojowej PTP.  

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych 

zagadnieniami związanymi z rozwojem czło-

wieka do włączenia się w proces budowania 

polskiej psychologii rozwoju człowieka po-

przez zostanie członkiem Stowarzyszenia. Już 

ponad 100 osób złożyło deklaracje członkow-

skie!  Wszystkich zainteresowanych prosimy 

o wypełnienie deklaracji zamieszczonej na 

ostatnich stronach Biuletynu i przesłanie ich 

na adres Sekretarza Stowarzyszenia Pani mgr 

Magdaleny Kosno:  

kosno.magdalena@gmail.com 

 

Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska, Prezes Polskiego 

Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka 
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Dlaczego warto zajmować się dwuję-

zycznością?  

Ogromnym wyzwaniem wydaje się zrozumie-

nie, w jaki sposób w jednym umyśle mogą funk-

cjonować dwa języki i jaki mają wpływ na pro-

cesy poznawcze. Badania wskazują, że osoby 

dwujęzyczne posiadają inne kompetencje języ-

kowe niż osoby jednojęzyczne. U dwujęzycz-

nych występują specyficzne zjawiska językowe, 

np. przełączanie się między językami (ang. lan-

guage switching), które nie oznacza jednak 

„wyłączenia” jednego z języków. Oba języki są 

aktywne w umyśle osoby dwujęzycznej. Żon-

glowanie językami jest treningiem funkcji zarzą-

dzających, który daje osobom dwujęzycznym 

przewagę w wykonywaniu niejęzykowych za-

dań poznawczych wymagających hamowania i 

elastyczności myślenia.  

W jakim kierunku zmierzają badania 

nad dwujęzycznością?  

Badania nad dwujęzycznością koncentrują się 

na: funkcjonowaniu językowym (prawidłowym i 

zaburzonym; na różnych etapach rozwojo-

wych) oraz poznawczym (badania behawioralne 

oraz ich neuronalne korelaty). W ostatnich 

latach w badaniach poznawczych największe 

zainteresowanie zdobył związek dwujęzyczno-

ści i funkcji zarządzających.  

Co już wiemy o dwujęzyczności?  

Na poziomie językowym osoby dwujęzyczne 

mają mniejszy zasób słownictwa w każdym z 

dwóch języków, wykazują się mniejszą fluencją 

słowną (umiejętność generowania słów według 

wskazówek semantycznych lub fonologicznych)  

 

i wolniejszym dostępem leksykalnym (proces 

dochodzenia do reprezentacji słowa). U osób 

dwujęzycznych występują takie zjawiska języko-

we jak: kalki językowe, przełączanie się pomię-

dzy językami i zjawisko TOT (tip-of-the-tongue, 

nieumiejętność odszukania w pamięci odpo-

wiedniego słowa). Równocześnie dwujęzyczni 

wykazują się większą świadomością językowa i 

zdolnością do uczenia się nowych języków niż 

osoby jednojęzyczne. Na poziomie poznawczym 

pojawiają się następujące korzyści: przewaga w 

zadaniach wymagających zaangażowania funkcji 

zarządzających (hamowania, elastyczności po-

znawczej i pamięci roboczej), wcześniejszy roz-

wój poznawczy w wybranych aspektach (np. 

umiejętności przyjmowania cudzej perspekty-

wy), większa rezerwa poznawcza (umożliwiająca 

lesze funkcjonowanie poznawcze w wieku se-

nioralnym) i opóźnienie pojawienia się objawów 

chorób otępiennych np. Alzheimera  

Warto przeczytać: 

Bialystok, E., Craik, F. I. M., Green, D. W., Gol-

lan, T. H. (2009). Bilingual minds. Psychological 

Science in the Public Interest, 10, s.89–129. 

 

Bialystok, E., Craik, F. I., Luk, G. (2012), Bilin-

gualism: consequences for mind and brain. 

Trends in cognitive sciences, 16(4), s. 240–250. 

 

Luk, G., Bialystok, E. (2013), Bilingualism is not a 

categorical variable: Interaction between lan-

guage proficiency and usage. Journal of Cogni-

tive Psychology, 25(5), s. 605-621.  

 

Wodniecka, Z. (2011). Dwujęzyczność, [w:] I. 

Kurcz, H. Okuniewska, (red.) Język jako przed-

miot badań. Academica, str. 253-284.  

 
Mgr Justyna Kotowicz, UJ  

Kim jest osoba dwujęzyczna?  

Aktualne uważa się, że dwujęzycznym można być w różnym stopniu w zależności od poziomu 

znajomości obu języków i częstości ich wykorzystania w życiu codziennym . W takim szerokim 

ujęciu dwujęzyczność dotyczy więcej niż połowy ludzi na ziemi.  
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Dwujęzyczność jedno i dwumodalna 

Dwujęzyczność jednomodalna występuje w 

przypadku, gdy osoba posługuje się dwoma 

językami o tej samej modalności, tj. dwoma 

językami fonicznymi (np. angielskim i polskim) 

lub dwoma językami migowymi (np. PJM-em i 

ASL-em). Dwujęzyczność dwumodalna 

(bimodal bilingualism) dotyczy osób posługują-

cych się dwoma językami o różnych modalno-

ściach, czyli językiem adytywno-werbalnym 

(np. językiem polskim) oraz językiem wizualno-

przestrzennym (np. PJM-em).  

Osoby dwumodalnie dwujęzyczne 

Najczęściej do osób dwumodalnie dwujęzycz-

nych zaliczane są słyszące dzieci Głuchych ro-

dziców (CODA, child of deaf adult), które ko-

munikują się ze swoimi Głuchymi rodzicami za 

pomocą języka migowego, a z osobami słyszą-

cymi używają języka fonicznego. Drugą grupę 

osób dwumodalnie dwujęzyczniych stanowią 

Głusi, którzy posługują się językiem migowym 

oraz fonicznym (najczęściej język pisany). 

Dwumodalną dwujęzyczność Głuchych nazywa 

się dwujęzycznością migowo- pisaną (sign-print 

bilingualism), CODA- dwujęzycznością migowo

- mówionej (sign- spoken bilingualism).   

Kierunki badań nad dwujęzycznością 

dwumodalną 

W badaniach nad dwujęzycznością dwumodal-

ną można wyróżnić badania, w których porów-

nuje się: 1. dwujęzyczność dwumodalną i jed-

nomodalną 2. dwujęzyczność dwumodalną 

słyszących i Głuchych 3. dwujęzyczność dwu-

modalną z jednojęzycznością Głuchych i słyszą-

cych.  

Dotychczasowe doniesienia z badań  

Funkcjonowaniu językowe osób dwumodalnie 

dwujęzycznych CODA jest podobne do jed-

nomodalnie dwujęzycznych: występuje koak-

tywacja obu języków w umyśle oraz przełą-

czanie się pomiędzy językami (code-switching). 

W dwujęzyczności dwumodalnej zaobserwo-

wano również unikatowe zjawisko równocze-

snej produkcji komunikatów w dwóch języ-

kach: migowym oraz fonicznym (code-

blending). Badacze (Emmorey, Luk, Pyers, 

Bialystok, 2008) sugerują, że ze względu na 

code blending dwumodelnie dwujęzyczni do-

świadczają mniejszego treningu funkcji zarzą-

dzających i nie czerpią korzyści poznawczych 

podobnych do jednomodalnie dwujęzycznych. 

Badania nad dwujęzycznością dwumodalną 

Głuchych wymagają uwzględnienia dodatko-

wej zmiennej - ubytku słuchu. W Polsce pro-

wadzone są badania nad funkcjonowaniem 

poznawczo-komunikacyjnym głuchych dzieci 

dwujęzycznych przygotowywane do pracy 

doktorskiej Justyny Kotowicz pod kierunkiem 

prof. dr hab. Mari Kielar-Turskiej.  

 

Warto przeczytać: 

Emmorey K., Luk G., Pyers J. E., Bialystok E. 

(2008), The Source of Enhanced Cognitive 

Control in Bilinguals Evidence From Bimodal 

Bilinguals, Psychological Science 19(12), 1201-

1206. 

Grosjean F. (2010), Bilingualism, biculturalism 

and deafness, International Journal of  Bilingual 

Education and Bilingualism, vol. 13, No. 2, 

March, p. 133-145.  
Mgr Justyna Kotowicz, UJ  

 

Języki naturalne o różnych modalnościach  

Ze względu na modalność (wykorzystywane kanały do nadawania i odbierania komunikatu) języki 

możemy podzielić na: audytywno-werbalne (foniczne, np. język polski, angielski) oraz wizualno-

przestrzenne (migowe, np. PJM, polski język migowy, ASL, American Sign Language). Języki migo-

we i foniczne są naturalnymi językami, posiadającymi słownictwo i gramatykę. Języki wizualno-

przestrzenne są niezależne od audytywno-werbalnych.  
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Szanowni Państwo, 

W bieżącym numerze Biuletynu, na kolejnych stronach, prezentujemy zestaw na-

rzędzi diagnostycznych do oceny wczesnych umiejętności czytania i pisania oraz 

funkcji leżących u ich podstaw. Do zestawu należą: Bateria Testów Czytania 

BTCZ IBE, Bateria Testów Pisania BTP IBE i Bateria Testów Fonolo-

gicznych BTF IBE. Przeznaczone są one do diagnozy w poradniach pedagogicz-

no-psychologicznych i innych specjalistycznych placówkach. Diagnozę z zastoso-

waniem wymienionych baterii testowych może przeprowadzać dyplomowany psy-

cholog, pedagog lub logopeda. 

 

Prezentowane narzędzia zostały skonstruowane w ramach projektu „Wczesna 

diagnoza specyficznych zaburzeń czytania i pisania” współfinansowanego z EFS.  

Projekt ten był realizowany w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie w 

latach 2012-2015 pod kierunkiem prof. dr hab. Grażyny Krasowicz-Kupis. W 

skład zespołu tworzącego narzędzia wchodzą: dr Katarzyna Wiejak oraz dr 

Katarzyna M. Bogdanowicz. 

 

We wczesnej fazie projektu narzędzia były konsultowane z prof. dr hab. Anną 

Grabowską i prof. dr hab. Martą Bogdanowicz, a do współpracowników zespołu 

należała dr Katarzyna Jednoróg i dr Natalia Gawron.  

 

Wszystkie testy są dystrybuowane bezpłatnie do poradni pedagogiczno-

psychologicznych. Dodatkowe informacje na temat prezentowanych narzędzi 

można uzyskać kontaktując się z autorkami (bateriatestow@ibe.edu.pl). 
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W dniach 1-3 czerwca 2015 roku w 

Warszawie odbyła się XXIV Ogólno-

polska Konferencja Psychologii Roz-

wojowej zatytułowana Rozwój auto-

nomii i podmiotowości człowieka w 

dobie globalizacji. Organizatorem tego-

rocznej konferencji był Instytut Psycho-

logii Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie. Konfe-

rencja zgromadziła niemalże 200 uczest-

ników z ponad 30 ośrodków naukowych 

z całej Polski.  

Podczas konferencji miały miejsce następu-

jące wydarzenia naukowe: 13 sympo-

zjów,  17 sesji tematycznych, a także 

sesja oraz sympozjum plakatowe. 

Łącznie wygłoszonych zostało 159 refera-

tów i zaprezentowano 33 plakaty. Wy-

stąpienia dotyczyły tożsamości i jej różnych 

aspektów, zagadnień religijności, osobowo-

ści, wartości, autonomii i podmiotowości 

człowieka, funkcjonowania rodziny, wycho-

wania, uwarunkowań trwałości i jakości 

relacji w bliskich związkach, właściwości 

rozwoju osób wkraczających w dorosłość i 

dorosłych, jesieni życia i jej doświadczania, 

różnych aspektów dorosłości, jakości życia 

osób z niepełnosprawnością, zaburzeń 

zachowania w biegu życia, procesów po-

znawczych i poszukiwania  mechanizmów 

ich rozwoju, perspektywy sensu życia czło-

wieka współczesnego, rozwojowej psycho-

logii międzykulturowej, metodologicznych 

zagadnień związanych z analizą danych do-

tyczących rozwoju i wychowania oraz no-

wych polskich adaptacji narzędzi.  

 

Wykład inauguracyjny pt. Autonomia roz-

woju człowieka w indywidualnym cyklu 

życia wygłosił prof. dr hab. Adam Niem-

czyński. Wykłady plenarne wygłoszone zo-

stały przez: ks. prof. dra hab. Jana Krokosa 

(Trójwymiar intencjonalności), prof. dr 

hab. Marię Ledzińską (Młodzi dorośli wo-

bec globalizacji – szanse czy zagrożenia 

dla rozwoju?),  prof. dra hab. Czesława 

Walesę (Charakter „antygrawitacyjny” 

procesów religijności) oraz prof. dra hab. 

Henryka Gasiula (Podmiotowość i autono-

mia z perspektywy wybranych teorii psy-

chologicznych).   

Miejsce miała również plenarna dyskusja 

panelowa pt. Znaczenie teorii dla psy-

chologicznych badań indywidualnego 

rozwoju człowieka, która została zorgani-

zowana przez prof. dr hab. Wandę Zagór-

ską oraz prof. dra hab. Adama Niemczyń-

skiego.  

Podczas tegorocznej konferencji rozpoczęty 

został cykl referatów pod hasłem Forum 

Historyczne. Prof. dr hab. Maria Kielar-

Turska przedstawiła  Stefana Szumana i jego 

koncepcję rozwoju.  Pierwszego dnia odbyło 

się również  spotkanie informacyjne o no-

wopowstałym  Polskim Stowarzyszeniu Psy-

chologii Rozwoju Człowieka i jego celach. 

Kolejna jubileuszowa XXV Ogólnopolska 

Konferencja Psychologii Rozwojowej odbę-

dzie się w Krakowie.  

 

Komitet Organizacyjny XXIV OKPR 
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Z inicjatywy Katedry Mediów i Ba-

dań Kulturowych IFP oraz Ośrodka 

Badań nad Mediami Uniwersytetu 

Pedagogicznego w Krakowie  w 

dniach 11-12 czerwca 2015 roku 

odbyła się interdyscyplinarna konfe-

rencja  naukowa nt.  

Media i psychologia: leczenie przez 

media. 

„Leczenie przez media” oznacza w języku 

polskim zarówno leczenie poprzez media 

(np. kinoterapia, arteterapia, muzykoterapia, 

etc.), 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 media-

mi wydaje się istotna zarówno z powodu 

możliwości, jakie oferuje współczesnemu 

człowiekowi  cywilizacja medialna, jak i za-

grożeń cywilizacyjnych, jakim musi on stawić 

czoła. Przedmiotem refleksji 20 uczestników 

konferencji były następujące zagadnienia:  

*bajkoterapia i siła opowieści;  

*biblioterapia: formy – perspektywy leczenia- 

stan badań;  

*funkcje pisania pamiętników w terapii osób 

z afazją i chorobami psychicznymi; 

*arteterapia i muzykoterapia: zastosowania i 

kierunki rozwoju;  

*zastosowanie mediów w terapii zajęciowej; 

*leczenie filmem i terapeutyczna rola kina;- 

diagnoza i leczenie przy użyciu nowych me-

diów; 

*patologiczne formy korzystania z mediów: 

profilaktyka-diagnostyka-leczenie-edukacja 

psychologiczna; 

*teksty literackie, filmowe, teatralne, telewi-

zyjne poruszające tytułową problematykę 

leczenia przez media;  

*terapeutyczna rola poezji.  

Sesji referatowej towarzyszyły warsztaty 

oraz projekcje filmowe. Konferencja będzie 

miała charakter cykliczny. Więcej informacji 

na stronie Ośrodka Badań nad Mediami UP 

w Krakowie.  

prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska, UP w 

Krakowie 

 

Europejski Kongres Psychologiczny, 

Mediolan 7—10 lipca 2015 roku 

 

W lipcu odbył się organizowany przez Euro-

pean Federation for Psychologists’ Associa-

tions, 15 Kongres Psychologiczny pod prze-

wodnim hasłem: Linking technology and psycho-

logy: feeding the mind, energy for life. Kongres 

zgromadził prawie 2 000 uczestników.     

Istotną częścią wystąpień i posterów była 

sekcja ROZWOJU I EDUKACJI , w której zna-

lazło się ponad 200 prezentacji.  Prym wiodły 

tematy związane z osiągnięciami edukacyjny-

mi i trudnościami w uczeniu się, agresji i 

przemocy wśród oraz wobec dzieci i mło-

dzieży oraz tożsamości. Środowisko polskich 

psychologów rozwoju reprezentowali m.in. 

dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW, który 

wraz z profesorem S. Schwartzem poprowa-

dził sympozjum na temat rozwojowych i be-

hawioralnych implikacji  cyrkularnego mode-

lu wartości, dr hab. Hanna Liberska, prof. 

UKW, która wraz z profesorem A. Frącz-

kiem wzięła udział w sympozjum  na temat  

gotowości do agresji młodzieży oraz dr hab. 

Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM, 

która wraz z profesorem K. Kennedym i dr 

hab. A. Zalewską, prof SWPS poprowadziła 

sympozja na temat aktywności obywatelskiej 

młodzieży. Osoby zainteresowane tematami  

wystąpień i trendami w badaniach i praktyce 

psychologicznej w Europie mogą sięgnąć do 

programu konferencji, który jeszcze zamiesz-

czony jest na stronie:  

http://www.ecp2015.it/wp-content/

uploads/2015/07/

Ecp2015_FinalProgram_low_9jul.pdf 

Dr hab.. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM 
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W dniach 31 Marca — 4 kwietnia odbędzie się w Buzios w Brazylii II World Conferen-

ce on Personality. Więcej informacji na stronie www.perpsy2016.com.  

 

 

 

 

************ 

 

 

 

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII  

Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej  

zaprasza na  

Ogólnopolską Konferencję Naukową z 

udziałem Gości Zagranicznych:  

Psychopedagogiczne problemy edu-

kacji i funkcjonowania człowieka – 

teoria i praktyka.  

 

Konferencja odbędzie się w Lublinie w dniach 26-27.11 2015.  

Celem Konferencji jest podjęcie przez przedstawicieli akademickich ośrodków pedago-

gicznych i psychologicznych z Polski i z zagranicy dyskursu naukowego nad aktualnymi 

problemami pedagogiki i psychologii w zakresie edukacji i funkcjonowania człowieka, w 

wymiarze teoretycznym i praktycznym.  

Debaty konferencyjne zogniskowane będą w kilkunastu obszarach tematycznych, co 

pozwoli na możliwie wieloprofilowe analizy podjętej problematyki. Zapraszamy do zgło-

szenia wystąpienia wpisującego się w obszar zainteresowania psychologów rozwoju i 

edukacji w Zespole Problemowym nr 19:  TRAJEKTORIE ZMIAN  – KONTEKST 

ROZWOJOWY I EDUKACYJNY.   

Więcej informacji: 

Sekretarz Zespołu Problemowego: mgr Kamil Franczyk tel. 815376067 E-mail: ka-

mil.franczyk@umcs.edu.pl   

Przewodniczący Zespołu Problemowego: Dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. UMCS 

tel. 815376070 E-mail: katarzyna.markiewicz@umcs.edu.pl 

   

 

 

 

http://www.perpsy2016.com/
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Agnieszka Ogonowska 

Komunikacja i porozumienie. Sztu-

ka bycia razem, tworzenia więzi i 

rozwiązywania konfliktów,  

Wydawnictwo Edukacyjne w Kra-

kowie, Kraków 2015 

 

Książka dotyczy problemu rozwijania pod-

stawowych umiejętności w komunikacji 

społecznej na różnych etapach rozwoju 

człowieka (ze szczególnym uwzględnie-

niem wieku niemowlęcego, wczesnego 

dzieciństwa oraz okresu adolescencji). 

Publikacja ta w przystępny sposób pokazu-

je, jak można kształtować umiejętności 

dziecka w zakresie kompetencji języko-

wych i komunikacyjnych w różnych środo-

wiskach edukacyjnych oraz w środowisku 

domowym.  

Z recenzji prof. dr hab. Jagody Cieszyń-

skiej – Rożek: 

„ (…) znajdują się tu istotne uwagi z któ-

rych skorzystać mogą terapeuci wczesnej 

interwencji, pedagodzy i szkolni psycholo-

dzy. Prof. A. Ogonowska pisze o zagroże-

niach, płynących z wysokich technologii, 

dla rozwoju poznawczego i emocjonalne-

go małych dzieci, a także o sposobach ra-

dzenia sobie w sytuacjach zakłóceń komu-

nikacji z dzieckiem”.    

 

Dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. 

UWM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quinto-Pozos, D. (Ed.) (2014),  

Multilingual Aspects of Signed Language 

Communica-

tion and Disorder. Bristol, England:  

Multilingual Matters. 

 

Książka podejmuje mało znane zagadnienia 

związane z językiem migowym i wielojęzycz-

nością. Składa się z trzech rozdziałów. W 

pierwszym zostają opisane rozwojowe zabu-

rzenia języka migowego, które skupiają się 

przede wszystkim na specyficznych zaburze-

niach w języku migowym (SLI, secific language 

impairment in sign language). Jeden artykuł 

został poświęcony produkcji w języku migo-

wym głuchych dzieci z autyzmem. W drugim 

rozdziale przedstawiono zaburzenia w komu-

nikacji opartej na języku migowym. Artykuły 

omawiają kolejno: jąkanie się w języku migo-

wym, dyzartrie w języku migowym oraz pro-

dukcje w języku migowym w przypadku głu-

chych chorych na demencję starczą. Trzeci 

rozdział poświęcony został słyszącym dzieciom 

głuchych rodziców i dwujęzyczności dwumo-

dalnej CODA. Szczegółowo opisano również 

proces nabywania przez CODA języka migo-

wego i języka fonicznego. Książka z pewnością 

pozwala zauważyć podobieństwo pomiędzy 

językiem migowym i fonicznym (np. występo-

wanie podobnych zaburzeń) równocześnie 

wskazując na specyfikę języka migowego (np. 

w przypadku dwujęzyczności dwumodalnej). 

Publikacja powinna zainteresować wszystkich, 

którzy nie boją się niekonwencjonalnych tema-

tów psycholingwistycznych.  

Mgr Justyna Kotowicz, UJ  
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Czasopismo Psychologia Rozwojo-

wa (wcześniej: Kwartalnik Polskiej 

Psychologii Rozwojowej) powstało 

w 1993 roku z inicjatywy psy-

chologów prowadzących bada-

nia nad rozwojem człowieka a 

skupionych w Sekcji Psychologii 

Rozwojowej Polskiego Towa-

rzystwa Psychologicznego. Od 

początku stanowiło forum wy-

miany myśli i doświadczeń doty-

czących zarówno badań nad 

rozwojem jak i psychologicznej 

praktyki związanej z diagnozo-

waniem i wspomaganiem roz-

woju. Na łamach Psychologii Roz-

wojowej wypowiadają się nie 

tylko psychologowie ale rów-

nież przedstawiciele innych dys-

cyplin prowadzących badania 

nad rozwojem człowieka, mię-

dzy innymi: antropolodzy, filozo-

fowie, lekarze, pedagodzy. Taka 

formuła pozwala na interdyscy-

plinarne rozważanie problemów 

rozwoju.  

W Psychologii Rozwojowej publi-

kowane są artykuły zawierające 

teoretyczne omówienia zagad-

nień rozwoju, prezentujące syn-

tetyczne przeglądy badań na 

wybrany temat, przedstawiające 

wyniki badań empirycznych a 

także recenzje publikacji na te-

mat rozwoju oraz sprawozdania 

z kongresów i konferencji doty-

czących rozwoju człowieka. 

Prace ukazują rozwój człowieka 

w pełnym cyklu życia, od okresu 

prenatalnego do wieku senioral-

nego. Dotyczą normy rozwojo-

wej jak i zaburzeń rozwoju. 

Wzbogacają wiedzę o rozwoju 

o człowieka o wyniki badań pro-

wadzonych w rodzimym środo-

wisku 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 człowie-

ka.  

Czasopismo Psychologia Rozwo-

jowa prezentuje aktualną wie-

dzę o rozwoju, stanowiąc cen-

ne uzupełnienie publikacji pod-

ręcznikowych. Jest jedynym na 

polskim rynku czasopismem 

zajmującym się rozwojem czło-

wieka. Rekomendujemy je 

zarówno pracownikom nauki 

badającym problemy rozwoju, 

studentom kierunków psycho-

logicznych, pedagogicznych, 

medycznych a także psycholo-

gom i pedagogom praktykom. 

W tym roku ukazuje się jubi-

leuszowy, 20 numer czaso-

pisma. Z tej okazji w każdym 

zeszycie numeru można prze-

czytać notatkę, przygotowaną 

przez Redaktor Naczelną Psy-

chologii Rozwojowej, prof. dr 

hab. Marię Kielar-Turską, 

przedstawiającą historię i stan 

aktualny czasopisma. Warto 

podkreślić ciągły rozwój czaso-

pisma, którego wyrazem jest 

między innymi wciąż poszerza-

na indeksacja w bazach danych; 

w tym roku czasopismo 

zostało uwzględnione tak-

że na liście ERIH+. 

W najbliższym, trzecim nume-

rze czasopisma na rok 2015, 

ukażą się między innymi arty-

kuły: Kompresja wiekowa zacho-

wań w rozwoju psychicznym 

d z i e c i  ( A .  S z y m a n i k -

Kostrzewska), Liczenie na pal-

cach w ontogenezie i jego zna-

czenie dla rozwoju kompetencji 

matematycznych (M. Szczygieł, 

K. Cipora, M. Hohol),  Wiek i 

płeć dziecka a organizacja spo-

łecznego środowiska rozwoju 

małych dzieci (K. Appelt), Po-

ziom i strategie rozwiązywania  

zadań wymagających rozumo-

wania sylogistycznego o treści 

formalnej i życiowej we wcze-

snej, średniej i późnej dorosłości 

(P. Michalska), Satysfakcja z 

małżeństwa a kryzys wartościo-

wania u kobiet. Mediująca rola 

zróżnicowania ja (K. Kaleta), 

Projekcyjny test radzenia sobie 

młodzieży z lekką niepełno-

sprawnością intelektualną w 

sytuacjach trudnych z osobami 

znaczącymi (R-ODPI) - wersja 

eksperymentalna (P. Kurtek).  

Zapraszamy do nadsyłania 

oryginalnych artykułów, za-

równo o charakterze teore-

tycznym, przeglądowym, jak i 

raportów z badań empirycz-

nych, a także sprawozdań z 

konferencji w obszarze psy-

chologii rozwoju człowieka i 

recenzji nowych, ważnych dla 

dziedziny publikacji. 

Czasopismo można zamówić 

poprzez stronę internetową 

Wydawnictwa UJ oraz po-

przez stronę internetową 

czasopisma. Wszystkie nu-

mery można zamawiać w 

wersji drukowanej lub elek-

tronicznej. Dodatkowo, cała 

zawartość numerów z lat 

2009-2013 dostępna jest 

bezpłatnie w wersji elek-

tronicznej, na stronie inter-

netowej czasopisma (http://

w w w . e j o u r n a l s . e u /

Psychologia-Rozwojowa). 

Dodatkowe informacje doty-

czące zamawiania pojedyn-

czych artykułów oraz całych 

numerów można znaleźć na 

stronie internetowej: http://

w w w . e j o u r n a l s . e u / j a k -

zamawiac/. 

 

Dr Małgorzata Stępień-Nycz, UJ, 

Sekretarz redakcji 

http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa
http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa
http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa
http://www.ejournals.eu/jak-zamawiac/
http://www.ejournals.eu/jak-zamawiac/
http://www.ejournals.eu/jak-zamawiac/
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Zapraszamy do publikacji artykułów w 

czasopiśmie  

 

Studia de Cultura  

 

Kolejny numer czasopisma będzie poświęco-

ny grom w aspekcie kulturowym, medialnym, 

socjologicznym, pedagogicznym i psycholo-

gicznym.  

Osoby chętne do napisania artykułu o grze w 

kontekście wybranego aspektu prosimy o 

nadesłanie artykułu do 30 listopada 2015 

roku na adres mailowy: 

maggemini@gmail.com   

lub adres mailowy Ośrodka Badań nad Me-

diami:  obm@up.krakow.pl  (z dopiskiem 

gry). Zasady redakcyjne dla Autorów znajdu-

ją się na stronie czasopisma „Studia de Cul-

tura”.  

W tym kontekście proponujemy Państwu 

refleksję nad następującymi zagadnieniami 

ramowymi (przykłady): 

- pedagogiczne i psychologiczne zastosowa-

nie gier w terapii i rozwijaniu potencjału jed-

nostkowego oraz zasobów i umiejętności 

społecznych (dzieci, młodzieży, dorosłych); 

- rola gry w edukacji historycznej, poloni-

stycznej, teatralnej, psychologicznej etc. w 

nauczaniu (przed)szkolnym oraz uniwersy-

teckim i edukacji pozaszkolnej; 

- socjologiczny i edukacyjny potencjał gier 

terenowych, komputerowych i sieciowych w 

rozwoju sprawności intelektualnych i fizycz-

nych graczy; 

- gry z tożsamością w kontekście indywidual-

nych projektów autobiograficznych realizo-

wanych w środowisku (nowych) mediów 

(np. projekty artystyczne, literackie, wizerun-

kowe, transformacje w zakresie płci i ciele-

sności); 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!  

 

prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska, UP w 

Krakowie 

 

Dział PSYCHOLOGIA  

w nowym piśmie 

 

Zapraszam do odwiedzenia strony interneto-

wej nowego interdyscyplinarnego pisma  

Civitas et Lex (uwm.edu.pl/wstis/

publikacje/)  redagowanego przez pracowni-

ków Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.  

W dziale PSYCHOLOGIA dostępne są on-

line pełnotekstowe wersje artykułów: 

• Nr 1/2014- Monika Gucewicz- 

„Psychologiczne i społeczne konse-

kwencje utraty dziecka w wyniku po-

ronienia” 

• nr 2/2014-  Elżbieta Wesołowska 

„Polaryzacja grupowa w warunkach 

debaty deliberatywnej” 

• nr 3/2014 - Katarzyna Hamer i Hanna 

Hamer  „Czy zalewa nas fala przemo-

cy? Politycy i media vs dane statystycz-

ne”  

• nr 1/2015- Krystyna Skarżyńska 

„Sprawiedliwość jako kryterium oceny 

systemu ekonomiczno-politycznego”  

• nr 2/2015- Andrzej Lis-Kujawski, Beata 

Antoszewska i Ewa Kujawska-Lis- The 

“Sun and Adventure” Project – A 

Chance to Build Quality of Life in Chil-

dren Cancer Survivors 

• nr 3/2015 (w przygotowaniu)  Kata-

rzyna Hamer, Katarzyna Raywer i Elż-

bieta Zięby- „Powody kłamania pol-

skich uczniów i studentów”   

• nr 4/ 2015 (w przygotowaniu)  Ale-

ksandra Cisłak i Iwona Dziugieł-  “The 

Impact of Social Competence Training 

on Satisfaction with Life among the 

Unemployed. The Role of Sense of 

Coherence and System Justification”  

Artykuły recenzowane są przez 2 niezależ-

nych recenzentów. O parametryzację będzie-

my się ubiegać w roku 2016 (po 2 latach dzia-

łalności). Mamy nadzieję, że otrzymamy 

„punktację” i będzie ona przyznawana 

„wstecznie” tzn. za publikacje z lat 2014-15.  

Zapraszamy do współpracy! 

Redaktor Działu Psychologia 

Dr hab. Elżbieta Wesołowska, prof. UWM 

ewesolowska@uwm.edu.pl 
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Nowości na stronach 

EARA-SECNet 

Na stronie internetowej 

SECNet pojawiły się nowe 

Emerging Scholar Spotlights 

- cyklicznie pojawiające się 

prezentacje najnowszych 

publikacji młodych naukow-

ców będących członkami 

SECNet. 

W ostatnich miesiącach 

opisane tam zostały naj-

nowsze badania autorstwa 

K a t h a r i n y  E c k s t e i n 

(Uniwersytet w Jenie) 

i wsp., poświęcone bada-

niom nad korelatami zaan-

gażowania społecznego u 

młodzieży z Belgii, Niemiec 

i Turcji. 

Zaprezentowany został 

również najnowszy artykuł 

Oany Negru-Subtirica 

(Babes-Bolay University) i 

wsp., w którym przedsta-

wione zostały wyniki badań 

longitudinalnych nad for-

mowaniem się tożsamości 

zawodowej. 

Więcej informacji na temat 

tych badań można znaleźć 

na  s t ron i e :  h t tp : / /

earasecnet.weebly.com/

e m e r g i n g - s c h o l a r -

spotlight.html 

 

Spotkanie ekspertów z 

EARA oraz EADP po-

święcone problemowi 

dobrostanu u młodych 

imigrantów 

We wrześniu w Grecji 

odbędzie się wspólne spo-

tkanie przedstawicieli Euro-

pean Association for Rese-

ach on Adolescence (EARA) 

i European Association of 

Developmental Psychology 

(EADP). 

Spotkanie poświęcone bę-

dzie pozytywnemu rozwo-

jowi młodych ludzi (positive 

youth development – PYD) 

oraz procesom adaptacji 

młodych imigrantów i ich 

dobrostanowi. 

Spotkanie organizują Fros-

so Motti-Stefanidi i Ra-

dosveta Dimitrova. Odbę-

dzie się ono w dniach 16-

19 września 2015 na grec-

kiej wyspie Hydra. 

Szkoła Letnia EARA-

SRA 

 

Tegoroczna edycja szkoły 

letniej EARA-SRA odbyła 

się w USA w dniach 18-22 

maja.  

Przez kilka kolejnych dni 

23 młodych naukowców 

z dziesięciu różnych krajów 

świata miało szansę na 

udział w intelektualnej 

przygodzie pod okiem do-

świadczonych badaczy z 

renomowanych uniwersy-

tetów. 

Szkoła letnia rozpoczęła się 

warsztatem dotyczącym 

komunikacji międzykulturo-

wej. Następnie, uczestnicy 

mieli okazję zapoznać się z 

blokami tematycznymi po-

święconymi między innymi: 

edukacji, perspektywie 

ewolucyjnej w badaniu za-

chowań agresywnych, pro-

cesom wiktymizacji, analizie 

danych longitudinalnych, 

procesom akulturacji, toż-

samości kulturowej i płcio-

wej oraz relacjom z rodzi-

cami w okresie adolescen-

cji.  

 

Odbyły się również warsztaty 

rozwijające kreatywność 

i krytyczne myślenie, a także 

blok metodologiczny, poświę-

cony głównie najnowszym 

metodom analiz danych longi-

tudinalnych. 

W programie znalazły się 

również sesje poświęcone 

planowaniu kariery, podczas 

których można było zasięgnąć 

rady bardziej doświadczonych 

badaczy. 

Każdy z uczestników tego 

wydarzenia miał również oka-

zję zaprezentować wyniki 

swoich własnych badań, 

otrzymując informacje zwrot-

ne od słuchaczy i ekspertów. 

Szkoła letnia zaowocowała 

nowymi znajomościami nau-

kowymi, nawiązaniem współ-

pracy młodych badaczy 

z różnych krajów świata, roz-

wojem umiejętności przydat-

nych w pracy naukowej , a 

także nowymi przyjaźniami. 

Pełna relacja  z wydarzenia 

znajduje się na stronie:  

https://www.earaonline.org/

w p - c o n t e n t / u p l o a d s /

e a r a o n l i -

n e / 2 01 5 / 07 / 20 15 _ e a r a -

sra_summer_school_report.p

df 

 

Zapraszamy do SECNet! 

 

Nieodmiennie zapraszamy do 

uczestnictwa w działalności 

EARA SECNet. 

W i ę c e j  i n f o r m a c j i 

o stowarzyszeniu znajduje się 

na stronie: 

http://

earasecnet.weebly.com/  

 

mgr Dominika Karaś, UKSW 

Przedstawiciel Polski w EARA 

SECNet 
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Co nas nurtuje, jak radzimy sobie z problemami, jakie zagadnienia związane z rozwojem czło-

wieka są obecne dyskutowane w środowisku psychologów i współpracujących z nimi specjali-

stów? Zapraszamy i zachęcamy czytelników do dzielenia się  problemami, informacjami i re-

fleksjami .  

Otwarcie i integracja – zamknięcie i 

izolacja.  

Badania, studia, praktyka zawodowa 

Badania to działania w laboratoriach i pro-

gramach badawczych najczęściej na uczel-

niach, studia to dydaktyka też na uczelniach 

(48 uczelni prowadzi aktualnie studia psy-

chologiczne), a praktyka zawodowa, chociaż  

prowadzona na ogół poza uczelniami          

w poradniach, gabinetach, też pozostaje jed-

nak polem działania badawczych instytutów 

resortowych i uczelnianych zespołów stoso-

wanej psychologii. Psychologia rozwoju czło-

wieka jest obecna tam wszędzie. Po co jej 

Stowarzyszenie (do wczoraj Sekcja)?  

Stowarzyszenie nie ma laboratoriów, pro-

gramów badawczych, nie prowadzi studiów 

ani poradni, gabinetów terapii jakiejkol-

wiek… Dziedziczy jednak dorobek ćwierć-

wiecza Sekcji, a w nim doroczne konferencje 

i śródroczne seminaria, czasopismo, biule-

tyn, nagrody honorujące osiągnięcia w psy-

chologii rozwoju. Najważniejszym jej kapita-

łem jest bezdyskusyjnie grupa ludzi zaanga-

żowanych i od lat zorganizowanych, przycią-

gająca kolejnych młodych, aktywnie się włą-

czających do działalności i przejmujących 

odpowiedzialność za losy organizacji. Do 

tego właśnie potrzebna była Sekcja i do tego 

potrzebne jest Stowarzyszenie. Już wypró-

bowane i nowe formy działalności służą inte-

gracji osób, zespołów. ośrodków, aby dać 

innym to, co się samemu wypracuje i otwo-

rzyć się na przyjęcie tego, co mają inni do 

zaoferowania.  

Należąc do seniorów i organizacyjnych 

weteranów w naszym gronie, chciałbym o 

tej otwartości i integracji zamieścić kilka 

uwag o charakterze memento. Warto więc 

pamiętać, że ani otwarcie, ani integracja nie 

są bezwzględnie wartościowe i wcale nie 

jest tak, że im więcej otwarcia, tym lepiej, 

a im więcej integracji tym wspanialej. Gra-

nic też trzeba pilnować dla integralności 

naszej, czyli troski o zachowanie kręgosłu-

pa z wartości naukowych, dydaktycznych, 

zawodowych i trzymać się  z dala od tan-

dety - naukowej, dydaktycznej i profesjo-

nalnej. Na te zagrożenia trzeba się zmykać 

i izolować od nich nasze działania. Co niko-

go nie zwalnia od otwartości na nowość, 

odmienność, różnorodność idei, metod i 

praktyk. Dla psychologii w ogóle, a dla 

naszego zajmowania się psychologicznie 

rozwojem człowieka w szczególności, ta 

niezbędna różnorodność teorii, metodolo-

gii, podejść do praktycznych zastosowań 

od zawsze jest problemem i wyzwaniem, 

jak sobie z nią radzić. Jest źródłem rozwoju 

o tyle, o ile racjonalnie z niego korzystamy. 

Otwarcie na różnorodność, śledzenia myśli 

nowych przy równoczesnym zachowaniu 

własnej tożsamości i szacunku dla osiągnięć 

tych, którzy nas poprzedzali nie jest łatwą 

sztuką. Niech nam się udaje ją uprawiać jak 

najszczęśliwiej w naszym Stowarzyszeniu i 

działaniu na rzecz rozwoju dzieci, młodzie-

ży  i dorosłych w naszym kraju.  

Dr hab. Adam Niemczyński, prof. GWSH 
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Co nas nurtuje, jak radzimy sobie z problemami, jakie zagadnienia związane z rozwojem czło-

wieka są obecne dyskutowane w środowisku psychologów i współpracujących z nimi specjali-

stów? Zapraszamy i zachęcamy czytelników do dzielenia się  problemmiinformacjami i reflek-

sjami .  

Oferty pracy dla nau-

kowców w uczelniach 

wyższych 

 

Pod adresem bazaoglo-

szen.nauka.gov.pl jest obec-

nie ok. 1100 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/nabor-

kandydatow-do-jednostek-

p o d l e g l y c h - p a n - o r a z -

instytutow-badawczych opu-

blikowanych jest ok. 50 

ogłoszeń o możliwościach 

zatrudnienia w placówkach 

badawczych 

Informacje o konkursach na 

granty badawcze i stypendia 

zagraniczne 

dla naukowców z obszaru 

nauk humanistyczno-

społecznych można znaleźć 

na stronie Euraxess Polska:   

http://www.euraxess.pl/

index.php/praca-i-stypendia/

baza-ofert-stypendialnych?

start=5  

Co miesiąc publikowane są 

tam najnowsze oferty z róż-

nych stron świata.  

 

________________________________________________________________________ 

 

STUDIA PODYPLOMOWE—INFORMACJA I ZAPROSZENIE 

http://nauka.gov.pl/ns-stats/ns,352.html?url=http%3A%2F%2Fwww.bazaogloszen.nauka.gov.pl%2F
http://nauka.gov.pl/ns-stats/ns,352.html?url=http%3A%2F%2Fwww.bazaogloszen.nauka.gov.pl%2F
http://www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych/
http://www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych/
http://www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych/
http://www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych/
http://nauka.gov.pl/ns-stats/ns,352.html?url=http%3A%2F%2Fwww.euraxess.pl%2Findex.php%2Fpraca-i-stypendia%2Fbaza-ofert-stypendialnych%3Fstart%3D1%2520


BIULETYN Polskiego Stowarzyszenia  

Psychologii Rozwoju Człowieka  
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Dlaczego warto należeć do  

Stowarzyszenia 

 

 Jesteśmy jedynym Stowarzyszeniem w Polsce zrzeszającym środowisko 

psychologów naukowców i praktyków zajmujących się zagadnieniami rozwoju 

człowieka. 

 

 Organizujemy co roku ogólnopolskie konferencje naukowe, gromadzące 

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

nia praktyczne w obszarze rozwoju człowieka.  W 2015 roku odbyła się już 

XXIV cykliczna konferencja. 

 

 Stowarzyszenie wydaje czasopismo naukowe Psychologia Rozwojowa, 

które w wykazie czasopism naukowych MNiSW umieszczone jest na liście B z 

punktacją 7 pkt oraz na liście ERIH+. 

D
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DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA PSYCHOLOGII 

ROZWOJU CZŁOWIEKA 

Imię i nazwisko 
  

Stopień/tytuł naukowy 
  

Miejsce pracy 

(Instytut/Wydział, Uniwersytet) 

  

Adres miejsca pracy 

  

Adres do korespondencji 

  

Telefon kontaktowy 
  

E-mail 
  

Data i miejsce Podpis   

—————————————–——————--———————————————————— 

REKOMENDACJA CZŁONKA  

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOLOGII ROZWOJU CZŁOWIEKA 

 

Rekomendacja w załączniku 
 

Data i miejsce Podpis Członka Rekomendującego 

Imię i nazwisko 

Członka Rekomendującego 
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DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA PSYCHOLOGII 

ROZWOJU CZŁOWIEKA 


