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Każdego psychologa interesuje  sprawa ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym, 

choć nie wszyscy psychologowie znają jej burzliwą historię. 

O konieczności regulacji prawnej zawodu psychologa w Polsce mówi się od 1950 roku. Prace nad 

Ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów Polskie Towarzystwo Psy-

chologiczne rozpoczęło w 1963 r. Dotychczas opracowano kilka wersji  ustawy, z których  dwa  

projekty trafiły nawet do Sejmu. Nie uzyskały jednak pozytywnej opinii Komisji Sejmowych i zostały 

wycofane. 

Przełom nastąpił w   2001 roku, kiedy to  Sejm uchwalił Ustawę o zawodzie psychologa i samorzą-

dzie zawodowym psychologów, a następnie podpisał ją prezydent (Aleksander Kwaśniewski). Ustawa 

została ogłoszona w Dzienniku Ustaw .(Dz. U. z dn. 18 lipca 2001 r. Nr 73, poz. 763) i miała wejść 

w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. Ale tak się nie stało. Ustawa  została odesłana do poprawek, a 

do pracy nad nowelizacją ustawy włączył się Komitet Porozumiewawczy Stowarzyszeń Psychologicz-

nych i Związków Zawodowych Psychologów. W efekcie poprawiona ustawa została uchwalona, we-

szła w życie i obowiązuje od 1 stycznia 2006 r. Nadal jednak  nie ma samorządu zawodowego psy-

chologów. 

Ministerstwo Pracy ogłosiło 5 lutego 2007 r. nowy projekt Ustawy o zawodzie psychologa, który nie 

przewiduje istnienia samorządu zawodowego. Polskie Towarzystwo Psychologiczne oprotestowało te 

działania. We wrześniu 2015 r opracowano Projektu  Założeń do projektu Ustawy o zawodzie psy-

chologa i samorządzie zawodowym psychologów.   

Celem projektowanej ustawy jest: - zapewnienie profesjonalizmu świadczeń psychologicznych,, - 

wprowadzenie regulacji prawnych zgodnych z wymogami prawa europejskiego, - utworzenie samo-

rządu zawodowego psychologów, - wprowadzenie nadzoru ministra ds. pracy nad działalnością sa-

morządu zawodowego. Ustawa będzie obejmować przepisy ogólne odnoszące się do samego zawo-

du psychologa jako zawodu zaufania publicznego,  prawo wykonywania zawodu psychologa, które 

powstaje w chwili wpisu na listę psychologów, zasady wykonywania zawodu psychologa, - odpowie-

dzialność zawodowa psychologa, - samorząd zawodowy. 

Ustawa o zawodzie psychologa jest potrzebna z wielu powodów, a mianowicie: - ochrania odbiorców 

usług psychologicznych dzięki wprowadzeniu kontroli sposobu wykonywania zawodu, uniemożliwieniu 

funkcjonowania na rynku usług psychologicznych osób, które nie posiadają wykształcenia psycholo-

gicznego; - chroni tytuł zawodowy oraz prawo do samodzielnego wykonywania zawodu; - wprowadza 

ochronę prawną metod i narzędzi psychologicznych; - określa profesjonalne standardy wykonywania 

zawodu psychologa; - wprowadza samorządową formę nadzoru (Izby Psychologiczne) nad wykony-

waniem zawodu psychologa; - wprowadza zasadę bezpośredniej, osobistej odpowiedzialności psycho-

loga za formę i treść wykonywanych usług psychologicznych; - określa warunki i formy organizacyjne 

sprawowania kontroli nad wykonywaniem zawodu; - narzuca konieczność wykonywania zawodu 

psychologa zgodnie z zasadami etyki zawodowej. 

Przypomniałam niełatwą drogę dążenia do określenia istoty zawodu psychologa i zasad wykonywa-

nia tego zawodu w czasie tworzenia kolejnych aktów prawnych. Oby aktualne działania przyniosły 

oczekiwane przez środowisko skutki.   

Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska,  

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka  



 
Numer 5                                                                                                                                    Strona 2 

P
o

ls
k
ie

 S
to

w
a
rz

y
sz

e
n
ie

 P
sy

c
h
o

lo
g
ii
 

R
o

zw
o

ju
 C

zł
o
w

ie
k
a

 

Szanowni Państwo, 

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka 

Z przyjemnością informuję Państwa, o przerejestrowaniu czasopismo Psychologia Rozwojowa do 

Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka, na podstawie postanowienia Sądu 

Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny, z dnia 17 września 2015 roku. Odtąd czasopismo 

Psychologia Rozwojowa jest organem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka. 

 

Zostało również otwarte konto bankowe dla Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Czło-

wieka. Poniżej podajemy nazwę banku i numer konta. 

Bank BGŻ BNB Paribas S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa 

nr rachunku: 37 2030 0045 1110 0000 0414 9390  

Konto jest już aktywne i można wpłacać składki za rok 2015. Przypominamy, że na walnym 

zebraniu w dniu 01.06.2015 roku ustalono wysokość składek: 

dla zwyczajnych członków – 80 zl 

dla doktorantów i studentów kończących studia psychologiczne – 50 zł. 

Wszystkim, którzy złożyli deklarację członkostwa Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju 

Człowieka serdecznie dziękujemy i bardzo prosimy o przekazywanie składek na podane konto PS 

PRC. 

Z serdecznymi pozdrowieniami  

Maria Kielar-Turska 

Prezes  

Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka 
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czyli jakie strachy zostały z tamtych lat 

Marta i Michał – dwie postacie różne nie tylko 

płcią i gabarytem – należą do galerii  pionierów, 

podobnych entuzjazmem wprowadzenia w ży-

cie idei Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP. Do-

równywała ich entuzjazmowi pracowitość, z 

jaką zadania brane na siebie wykonywali, z 

polotem zresztą oraz lekkością niebywałą.  

 

Michał Grygielski raz po raz w lubelskie teryto-

ria wywoził nas na obrady konferencyjne,                       

a do piersi swej rozleglej przygarniał, niezliczo-

ne zastępy KUL-towych  dziewic i Czesia Wale-

sę też wcielił na dobre i na złe do Sekcji. Potem 

po Europie wieści o nas roznosił i służbę odbył 

w Międzynarodowym Komitecie Naukowym VI. 

Europejskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, 

godząc się wspaniałomyślnie na jej obrady na 

Uniwersytecie Jagiellońskim. Przystał też do 

zespołu redakcyjnego Polish Quarterly of Deve-

lopmental Psychology na pełny jego trzyletni life-

span, a tylko naczelna redaktor, Maria Kielar-

Turska nie ustępuje mu stażem w redakcji Psy-

chologii Rozwojowej. Michała coraz to mniej 

widać ostatnio. Michale! Nie rób nam tego!  

Marta Białecka-Pikul, w pierwszych latach 

Sekcji asystentka i doktorantka Profesor Marii 

Przetacznik-Gierowskiej utkwiła w mojej pa-

mięci lat pionierskich naszej organizacji wypra-

wą na konferencję do Sewilli w 1992 roku. 

Niezwykle liczną delegację zabrała ze sobą 

nasza Szefowa, jak czule nazywaliśmy Panią 

Profesor. I wtedy i później, aktywność Marty 

miała dla Sekcji zupełnie fundamentalne zna-

czenie w niepowtarzalnym klimacie tamtych 

lat. Odnotuję tylko jako symbol trwałej obecno-

ści Marty nasz znak firmowy,  który ręką arty-

styczną ojca swego dla Sekcji wyczarowała.  

 

Wracając  jednak do Sewilli, bo nic później już 

nie było takie! O trzech wydarzeniach            

z udziałem Marty. Pierwsze to posiedzenie, na 

którym oboje stawal i śmy dzielnie                            

w konkurencji z Austriakami, zachwalając 

Uniwersytet Jagielloński, Kraków i Polskę.            

No i wygraliśmy VI Konferencję. Wracając do 

Krakowa, utknęliśmy na noc we Frankfurcie 

nad Menem we troje, Marta, Ewa Gurba i 

piszący te słowa. Uciekł nam samolot, którym 

grupa Jagiellońska odleciała zgodnie z planem, 

dając początek fantazjom o tej nocy we 

Frankfurcie. Nie ustaje podziw naszej trójki 

dla ich zdolności twórczych. Wreszcie Rzym. 

Odległe od Wiecznego Miasta lotnisko zatrzy-

mało nas na kilka godzin w drodze do Sewilli. 

A to skusiło Ewę i Martę do złożenia wizyty na 

Watykanie. Wróciły na czas, lecz Bazylikę 

Świętego Piotra przebiegły truchtem, a okno 

papieskie ledwie kątem oka ogarnęły. Strach 

było pomyśleć, na co je stać w przyszłości. 

Adam Niemczyński 
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Czy we współczesnej szkole jest jeszcze miejsce 

na naukę pisania odręcznego?  

Wraz z postępem technologicznym pisa-

nie odręczne zaczyna jawić się jako re-

likt przeszłości i umiejętność całkowicie 

zbędna w dorosłym życiu. W różnych 

krajach toczy się dyskusja nad zasadno-

ścią utrzymywania nauki pisania odręcz-

nego w szkole, a zwolennicy i przeciwni-

cy zmian wysuwają liczne argumenty. W 

tym wszystkim kluczową sprawą jest nie 

to, czy nauka pisania odręcznego przyda 

się w dorosłym życiu, a raczej czy i jaki 

ma ono wpływ na rozwój dziecka?  

Wiadomym jest, że pisanie odręczne 

związane jest z umiejętnościami języko-

wymi. Wyniki licznych badań, m.in. pro-

wadzonych przez James, dowodzą, że 

dzieci, które uczyły się kreślić litery od-

ręcznie szybciej opanowywały umiejęt-

ność czytania w porównaniu z dziećmi, 

które uczyły się pisać tylko na klawiatu-

rze. Dodatkowo nauka odręcznego pisa-

nia wspiera naukę ortografii i kompono-

wania tekstu. Okazuje się, że im płynniej 

i szybciej dziecko pisze odręcznie, tym 

stworzony przez nie tekst jest dłuższy i 

lepszy jakościowo.  

Crook i Bennett porównali teksty napi-

sane przez te same dzieci na klawiaturze 

w znanym programie komputerowym 

oraz odręcznie. Okazało się, że pisanie 

na klawiaturze charakteryzowało się 

mniejszą płynnością generowania tekstu 

niż pisanie odręczne. Wniosek ten doty-

czył wszystkich dzieci biorących udział w 

badaniach. Badacze sugerują, że pisanie 

na klawiaturze nie pomaga w wyrobieniu 

płynności i szybkości w generowaniu 

tekstu, a dodatkowo może wręcz utrud-

niać opanowanie aspektu wykonawczego 

pisma. Przypuszczają, że może dojść do 

negatywnego sprzężenia, gdy dziecko, 

które wolno generuje tekst, zaniecha 

pisania odręcznego na rzecz pisania na 

klawiaturze. A to w konsekwencji  

obciąży poznawcze aspekty funkcjono-

wania powiązane z produkowaniem 

przez dziecko tekstu i będzie skutkować 

jeszcze niższą jego jakością i mniejszą 

ilością.  

Warto wspomnieć jeszcze o badaniach 

podłużnych prowadzonych na Uniwersy-

tecie na Florydzie. Ich wyniki ujawniły, że 

dzieci, które ćwiczyły pisanie w zerów-

ce, gdy były w drugiej klasie lepiej radziły 

sobie z czytaniem i matematyką.  

Wyniki badań pokazują, że nauka i ćwi-

czenie odręcznego pisania ma pozytyw-

ny wpływ na różne umiejętności języko-

we, a także na uczenie się matematyki. 

Pisanie odręczne nie tylko sprzyja rozwi-

janiu aktywności struktur mózgowych, 

lecz także jako ćwiczenie percepcyjno-

motoryczne działa korzystnie na prawi-

dłowy rozwój całego układu nerwowe-

go. Wyniki badań sugerują, że pisanie z 

użyciem klawiatury nie może zastąpić 

tradycyjnego odręcznego pisania. Warto 

też pamiętać, że nauka pisania odręczne-

go jest również dobrą szkołą charakteru, 

uczącą cierpliwości i wytrwałości.  

 

Warto przeczytać: 

Crook, C., Bennett, L. (2007). Does 

using a computer disturb the organiza-

tion of children's writing? British Journal 

of Developmental Psychology, 313-321. 

Dinehart, L., Manfra, L. (2013). Associa-

tions Between Low-Income Children’s 

Fine Motor Skills in Preschool and Aca-

demic Performance in Second Grade. 

Early Education and Development, 138–

161. 

James, K., Atwood, T. P. (2009). The 

role of sensorimotor learning in the 

perception of letter-like forms: Tracking 

the causes of neural specialization for 

letters. Cognitive Neuropsychology, 91-

110. 

Dr Zuzanna Górska, UKSW 
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17th European Conference on 

Developmental Psychology 

(ECDP), Braga, Portugalia, 8-

12 września 2015. 

W tym roku odbyła się cykliczna, organizo-

wana raz na dwa lata Europejska Konferen-

cja Psychologii Rozwojowej pod patrona-

tem Europejskiego Stowarzyszenia 

Psychologii Rozwojowej (EADP). Te-

gorocznym gospodarzem był Uniwersytet 

Minho w Bradze, jeden z wiodących ośrod-

ków akademickich w Portugalii.  

Tematyka konferencji skupiona była wokół 

pięciu bloków tematycznych: 

1) Genetyczno-Środowiskowe modele roz-

wojowe  

2) Neuronauki rozwojowe  

3) Społeczna i międzykulturowa psychologia 

rozwojowa  

4) Stosowana psychologia rozwojowa  

5) Metodologia 

Program obejmował wykłady plenarne, 

sympozja, sesje tematyczne, warsztaty, de-

baty przy stole, sesje plakatowe oraz indy-

widualne prezentacje w formie referatów i 

plakatów.  

Podczas oficjalnej ceremonii otwierającej 

konferencję, wykład inauguracyjny wygłosiła 

ustępująca w tym roku ze stanowiska pre-

zydent EADP prof. Frosso Motti-Stefanidi. 

Wręczono dwie nagrody: William Thierry 

Preyer Award for Excellence in Research 

on Human Development, której laureatem 

został prof. Peter Smith oraz the George 

Butterworth Young Scientist Award, którą 

zdobyła Maja Schachner. Po wręczeniu na-

gród prof. Peter Smith wygłosił wykład do-

tyczący przemocy rówieśniczej pt. „School 

bullying: Thoughts on the progress of a 

research program”. 

Młodzi naukowcy w Bradze 

W dniu poprzedzającym oficjalne rozpoczę-

cie konferencji odbyły się warsztaty skiero-

wane do młodych naukowców oraz laurea-

tów tegorocznych konkursów stypendial-

nych finansowanych przez EADP we współ-

pracy z Jacobs Foundation. Wśród 30 lau-

reatów znalazło się trzech młodych 

naukowców z Polski: dr Maria Kaź-

mierczak (UG), dr Justyna Michałek 

(UWM) oraz mgr Ilona Skoczeń 

(UKSW). Warsztaty dotyczyły pisania 

artykułów naukowych, przygotowywania 

wniosków o granty badawcze oraz redukcji 

różnic między nauką a praktyką w psycho-

logii rozwojowej.  

Oprócz możliwości udziału w warsztatach 

przedkonferencyjnych, laureaci mieli możli-

wość wzięcia udziału w konkursie na najlep-

szy plakat - Best Poster Award, w którym 

przyznano I, II oraz III miejsce.  

mgr Ilona Skoczeń UKSW 
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17th European Conference on 

Developmental Psychology 

(ECDP), Braga, Portugalia, 8-12 

września 2015. 

POLACY w BRADZE 

W tym roku reprezentacja naukowa Polski 

była naprawdę imponująca. Mogły się spotkać 

delegacje między innymi z UW, UJ, UMCS, 

Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, Uni-

wersytetu Warmińsko-Mazurskiego, UG: 

K. Markiewicz (UMCS) i B. Kaczmarek 

(WSEI), When there is no kindergarten”: An 

Alternative form of preschool education. 

G. Wąsowicz, M. Styśko-Kunkowska (UW), 

Adolescent online gambling, risk of addiction and 

its consequences oraz Socio-demographic and 

psychological determinants of e-shopping among 

adolescent. 

M . 

Kazmierczak (UG), J. Michalek (UWM), Ale-

ksandra Lewandowska-Walter (UG)  Bogu-

mila Kielbratowska (UM, Gdańsk), Magdalena 

Blazek (UG), A longitudinal study of develop-

ment in early childhood –The role of parental 

resources and parents’ quality of life. oraz J. 

Michalek, M. Kazmierczak, Empathic family 

and the development of a mature personal iden-

tity a także J. Michalek, Relations with parents 

and development of personal identity during late 

adolescence. 

K. Byczewska-Konieczny, M.Kielar-Turska 

(UJ), Leisure time activities and their importance 

for cognitive reserve in old age. 

M. Bialecka-Pikul (UJ), A. Kolodziejczyk, (UJ), 

S. Bosacki (Brock University, Canada), The 

role of advanced tom in self-understanding in 

emerging adolescents oraz A. Kołodziejczyk, M. 

Bialecka-Pikul, S. Bosacki, TOM and self-

persuasive skills in Polish emerging adolescents.  

M. Białecka-Pikul, A. Białek (UJ), Perspective 

tracking as a developmental precursor of per-

spective taking. Longitudinal research on theory 

of mind oraz A. Białek, M. Białecka- Pikul,  

Early false belief understanding develops earlier 

in less inhibited children. 

D. Karaś (UKSW), Five versus six identity pro-

cesses in emerging adulthood – verification of the 

proces-oriented identity model on Polish popula-

tion oraz Identity statuses in adolescence and 

emerging adulthood in Poland. 

M. Jasik,  L. Wojciechowska (UW), Parental 

attitudes of mothers and fathers and adolescent 

shyness and egocentrism.  

A.  Lasota, K. Czernecka, E. A. Bajcar (UP w 

Krakowie), Professionals in the face of children’s 

grief.  

P. Tomalski, M. Kostecki, K. Marczuk, A. Ma-

linowska, A. Niedzwiecka (UW), An indepen-

dent learner? The dynamics of infant-parent in-

teraction during infant eye-tracking experiments. 

I. Sikorska, M. Wasilewska, K. Gerc (OPS UJ, 

Parental attitudes and bullying in preadolescent 

children. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciąg dalszy na kolejnej stronie….. 
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17th European Conference on 

Developmental Psychology 

(ECDP), Braga, Portugalia, 8-12 

września 2015. 

POLACY w BRADZE ciąg dalszy…. 

A. Niedźwiecka, P. Tomalski (UW), From 

attention to communication: Assessment of par-

ent-infant interactions in the first year of life.  

I. Skoczen (UKSW), E. Fitriana (Padjadjaran 

University, Bandung, Indonesia), J. Oud 

(Radboud University Nijmegen, Nether-

lands), K. Welzen (Radboud University Nij-

megen, Netherlands), & Jan Cieciuch 

(UKSW), Comparing family relations in 

Dutch, Indonesian and Polish cultural set-

tings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Najderska, J. Cieciuch (UKSW), Character 

strengths, personality traits and values in the 

group of youth 

M. Najderska (UKSW), Variable-centered and 

person-centered approach to character strengths 

in childhood 

L. Wojciechowska, H.  Sokolnicka, E. 

Wegner, (UW),  Perception of free time, 

activities undertaken by elderly people and 

their psychological well-being 

L. Tanas, A. Jerzmanowska (SWPS), Attach-

ment avoidance and empathy as predictors of 

visual perspective-taking efficiency 

Ewa Czaplewska (UG), The understanding of 

utterances from context in children with lan-

guage impairment (LI) 
M. Kostecki, P. Tomalski, A. Niedźwiecka, K. 

Malec, A. Malinowska, K. Marczuk (UW), 

Infant eye-tracking: Does seating matter?  

I. Skoczen, M. Najderska, M. Mackiewicz, R. 

Rogoza, & J. Cieciuch (UKSW), Investigating 

the structural model of the strengths and difficul-

ties questionnaire. 

M. Płatos, K. Gocłowska, A. Zawisny, K. Wo-

jaczek (UW), Bullying experience in pupils with 

autism spectrum disorders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Streszczenia wystąpień lub prezentacji a tak-

że szczegółowy program konferencji znaleźć 

można na 880! stronach (http://

ecdpbraga2015.com/docs/daybyday.pdf ). 

Uczestników, a co za tym idzie – wystąpień – 

było tak dużo, że nie sposób przywołać na 

kilku stronach raportu nawet najważniejszych 

z nich. Ale konferencja to nie tylko okazja do 

formalnych wystąpień. Można było uściskać 

serdecznie starych znajomych, prof. Janę 

Glozman i Ludmilę Obukhovą (UMG, Mo-

skwa), która gościła podczas XXIII OKPR w 

Lublinie, czy Mártę Fülöp (Professor of Social 

Psychology, Eötvös Loránd University of Bu-

dapest, Hungary), którą pamiętają uczestnicy 

XXII OKPR w Gdańsku. Wieczorem zaś Or-

ganizatorzy zapewniali ucztę dla ducha, czyli 

zwiedzanie Bragi. Fotoreportaż w załączeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

Dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof 

UMCS 
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Workshop on Cognitive and 

Socio-Emotional Development 

across the Life-span, Genewa, 

Szwajcaria, 2-6 września 2015. 

 

Jedną z głównych inicjatyw International 

Society for the Study of Behavioral 

Development (ISSBD) jest organizacja 

regionalnych warsztatów tematycznych. 

Tegoroczny warsztat w Genewie poświę-

cony był tematyce kształtowania się proce-

sów rozwoju poznawczego, emocjonalnego 

i społecznego na przestrzeni całego życia. 

W warsztacie udział wzięło 10 profesorów 

oraz 40 młodych naukowców (doktorów i 

doktorantów) z całego świata. Uczestnic-

two młodych naukowców w warsztacie 

finansowane było częściowo ze środków 

ISSBD. Organizatorem warsztatu byli prof. 

Anik de Ribaupierre, prof. Matthias Kliegel 

oraz dr Nathalie Mella z Uniwersytetu Ge-

newskiego. Program obejmował wykłady 

plenarne, dyskusje oraz prezentacje indywi-

dualnie w formie plakatów naukowych. 

Tematyka wykładów skupiona była wokół 

wyzwań konceptualnych, metodologicznych 

oraz analitycznych w badaniach nad rozwo-

jem człowieka. Po każdym wykładzie prze-

znaczono czas na dyskusję z uczestnikami, 

która była okazją do podzielenia się własny-

mi spostrzeżeniami oraz doświadczeniami 

w pracy naukowo-badawczej. Młodzi nau-

kowcy mieli okazję zaprezentować swoje 

koncepcje oraz wyniki badań w formie pla-

katu. Prezentacje związane były z tematyką 

z zakresu funkcji poznawczych, percepcji 

emocji, samoregulacji, stylów rodzicielskich, 

psychopatologii, psychometrii oraz efek-

tywności programów interwencyjnych. 

Połowa uczestników warsztatu wzięła 

udział w jednodniowym szkoleniu dotyczą-

cym pisania artykułów naukowych pt. 

„Scientific writing for psychologists”, który 

prowadzony był przez prof. Roberta Kail’a 

z Uniwersytetu Purdue w USA. 

Warsztaty naukowe ofertowane przez sto-

warzyszenia typu  ISSBD są znakomitą oka-

zją dla młodych naukowców do uzyskania 

informacji zwrotnej od doświadczonych 

badaczy, nawiązania nowych znajomości na 

arenie międzynarodowej, a także do rozpo-

częcia współpracy naukowej.   

mgr Ilona Skoczeń UKSW 
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W dniach 25 – 27 września 2015 

roku Krakowie miała miejsce mię-

dzynarodowa konferencja nauko-

wo-szkoleniowa „Autyzm – od na-

uki do praktyki”,  

 

 

poświęcona zaburzeniom ze spek-

trum autyzmu, diagnozowanym u 

1 na 68 dzieci. Konferencja została zor-

ganizowana przez Instytut Psychologii Uni-

wersytetu Jagiellońskiego przy wsparciu 

wielu stowarzyszeń naukowych i instytucji 

edukacyjnych działających na rzecz osób ze 

spektrum autyzmu. 

Celem konferencji było zaprezentowanie 

aktualnej wiedzy na temat diagnozy i terapii 

autyzmu przez najwybitniejszych specjali-

stów, przedstawicieli światowej nauki z 

USA,  a mianowicie: Katarzynę Chawarską 

(absolwentkę UJ), Connie Kasari, Catherine 

Lord, Michaela D. Powers, Fredericka Shic  

i Helen Tager-Flusberg.  

Na wykładach (ośmiu) omawiano zagadnie-

nia diagnozy autyzmu u najmłodszych dzieci, 

mechanizmy prowadzące do wystąpienia 

osiowych objawów zaburzeń ze spektrum 

autyzmu; pokazano nowe kierunki w dia-

gnozie i ocenie objawów autyzmu; zwróco-

no uwagę na nawiązywanie kontaktu z oso-

bami z autyzmem; analizowano zagadnienia 

języka i komunikacji w zaburzeniach ze 

spektrum autyzmu; omówiono interakcje 

osób ze spektrum autyzmu  z rówieśnikami 

i sposoby ich poprawiania. Ponadto przed-

stawiono funkcjonalno-rozwojowe podej-

ście w terapii osób ze spektrum autyzmu. 

Uczestnicy konferencji, badacze i praktycy z 

Polski i zagranicy, wzięli udział w dwu dys-

kusjach panelowych stanowiących okazję 

do wymiany doświadczeń badaczy z prakty-

kami, stosującymi różne podejścia , formy i 

metody pracy diagnostycznej i terapeutycz-

nej. 

Ponadto konferencji towarzyszyły warsztaty 

dotyczące pracy z dzieckiem ze spektrum 

autyzmu (10) oraz warsztaty dla rodziców 

tych dzieci (2). 

Wszystkie zdarzenia miały zapewnione tłu-

maczenie symultaniczne. 

Powodzenie Konferencji zapewniły spraw-

nie działające Komitety: Naukowy pod kie-

runkiem prof. Katarzyny Chawarskiej (Yale 

School of Medicine) i Organizacyjny pod 

kierunkiem dr. Magdaleny Śmieja 

(Uniwersytet Jagielloński). 

 

prof. dr hab. Maria Kielar-Turska, AI 
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Mandate Menager  Prof. A.Ruchan Akar 

MD., FRSC (Cth) Zavod Republice Sloveni-

je Za Presaditve organov in Tkiv Slovenija 

Transplant (Ljubljana), Slovenia - reprezen-

tant Director of the Institute for Trans-

plantation of Organs and Tissues Danica 

Avsec, MD, spec. anaest.   

Celem konferencji jest wymiana poglądów i 

idei w środowiskach akademickich oraz 

praktyków zajmujących się transplantacją z 

różnych dyscyplin naukowych z Polski, Sło-

wacji, Czech, Węgier, Słowenii oraz z Tur-

cji. Mamy nadzieję, że Konferencja przyczy-

ni się do zainspirowania naukowców oraz 

praktyków z różnych dziedzin do wspól-

nych projektów badawczych a także two-

rzenia programów społecznych oraz me-

dycznych. Pragniemy wskazać na możliwość 

kreatywnej pracy badawczej i wielopozio-

mowego rozpatrywania zagadnień związa-

nych z szeroko pojętą problematyką trans-

plantacji w ujęciu międzynarodowym i in-

terdyscyplinarnej. 

Do udziału biernego i czynnego w konfe-

rencji zapraszamy naukowców i praktyków 

reprezentujących wszystkie nauki zaintere-

sowane problemami transplantacji: medy-

ków, psychologów, filozofów, socjologów, 

kulturoznawców, ekonomistów, prawni-

ków, jak i przedstawicieli innych dyscyplin 

nauki. 

Tematyka konferencji: (1) Biomedyczne 

uwarunkowania transplantacji; (2) Narządy, 

ich prezerwacja i ochrona; (3) Psychospo-

łeczne aspekty przeszczepu narządów; (4) 

Problemy współczesnej koordynacji i aloka-

cji narządów; (5) Edukacja a dawstwo na-

rządów; (6) Etyczne aspekty transplantacji; 

Prawo w transplantacji; (7) Wyzwania i 

możliwości współpracy międzynarodowej 

odnośnie transplantacji; (8) Rola mediów w 

dzisiejszej transplantacji i dawstwie orga-

nów; (9) Śmierć mózgowa; (10) Budowanie 

pozytywnych postaw wobec dawstwa orga-

nów 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konfe-

rencji. Więcej na: http://

www.transplantationinv4.ukw.edu.pl//

jednostka/konferencja_transplantacja/ 

 W imieniu organizatorów  

dr hab. Hanna Liberska, prof. UKW 

25 Jubileuszowa  

Ogólnopolska Konferencja Psycholo-

gii Rozwojowej  pod tytułem  

Rozwój przez edukację w  

biegu życia: obszary dotąd nie-

rozpoznane 

 odbędzie się w Krakowie w dniach 

od  16 do 18 czerwca 2016 r. 

 

w kolejnych numerach Biuletynu będziemy 

zamieszczać szczegółowe informacje  

 

 

I Międzynarodowa Interdyscyplinar-

na Konferencja o Transplantacji 

 

 

 

 

10-12 grudnia 2015,  

UKW Bydgoszcz 

 poświęcona psychospołecznym i medycz-

nym aspektom transplantacji pod tytułem 

„Contemporary challenges of organ trans-

plantation and donation in V4, Slovenia and 

Turkey”. 

Konferencja jest realizowana w ramach Małych 

Grantów Funduszu Wyszehradzkiego: grant 

No. 11520195.  

Projekt współpracy międzynarodowej nagro-

dzony przez Visehrad Fund został przygotowa-

ny przez Hannę Liberską i Klaudię Boniecką 

z  Instytutu Psychologii UKW. Partnerami w 

projekcie są: 

Narodna Transplantacia Organizcia 

(NTO)  (Bratislava), Slovakia - reprezentant 

Director of National Transplant Organiza-

tion  Daniela Kuba, M.D., PhD 

Koordinacni Stredisko Transplantaci (KST) 

(Prague), Czech Republic - reprezentant Di-

rector of KST Prof. MUDr. Milos Adamec 

Semmelwes University Department of Trans-

plantation and Surgery (Budapeszt), Hungary - 

reprezentant Head of the Department 

of Transplantation and Surgery Zoltan Mathe 

MD, PhD, FRSC, FEBS 

Ankara Universitesi Tip Fakultesi Organ Nakli 

M e r k e z i  ( A n k a r a ) ,  T u r k e y —

reprezentant Organ Transplant Center  

http://www.transplantationinv4.ukw.edu.pl/jednostka/konferencja_transplantacja/
http://www.transplantationinv4.ukw.edu.pl/jednostka/konferencja_transplantacja/
http://www.transplantationinv4.ukw.edu.pl/jednostka/konferencja_transplantacja/
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IV międzynarodowe seminarium  

naukowe  

“Psychology of Political and Econom-

ic Self-Constitution”  

 

odbędzie się w Institute of Social and 

Political Psychology NAPS  

20 maja 2016 w Kijowie, Ukraina.  

 

Seminarium współorganizują Rumunia CIS-

ES s.r.l. & PSIOP (Prof. Eugen Iordanescu), 

Mołdawia, Free International University of 

Moldova (Prof. Svetlana Rusnac), Serbia, 

Institute of Social Sciences (Senior Re-

searcher Bojan Todosijevic), Grecja, Uni-

versity of Peloponnese (Prof. Despina 

Karakatsani), Polska, University of Warmia 

and Mazury in Olsztyn (Prof. Beata 

Krzywosz-Rynkiewicz), Litwa, University of 

Educational Sciences (Prof. Aldona 

Vaiciuliene).  

Środowisko Psychologii  rozwoju 

zapraszamy do podjęcia dyskusji w 

następujących obszarach: 

(1) Psychologiczne aspekty przedsiębi-

orczości; (2) Aktywność obywatelska 

młodzieży I edukacja obywatelska; (3) 

Rozwój świadomości politycznej i socjaliza-

cja obywatelska, (4) Psychologiczne aspekty 

rozwoju świadomości ekonomicznej  

 

Prosimy o nadsyłanie abstraktów ‘na adres: 

dnipropsy@yahoo.com do  1 kwietnia,  

2016.  

 

Więcej informacji można uzyskać od: 

Irina Bondarevskaya, Associate Profes-

sor, Senior Researcher of Laboratory of 

Social and Psychological Technologies, In-

stitute of Social and Political Psychology, 

National Academy of Pedagogical Science 

of Ukraine 

Tel. +38 067 714 0886; e-mail: 

ibondarevskaya@yahoo.com 

  

Ogólnopolska Konferencja Naukowa  

„Przemoc w rodzinie – konteksty praw-

ne, społeczne i profilaktyczne”   

26.11.2015 Wydział Nauk Społecznych 

Akademii Pomorskiej w Słupsku 

 

Konferencja inauguruje Międzynarodową 

Kampanię 16 Dni Działań Przeciwko Przemo-

cy ze względu na Płeć zainicjowaną przez 

Center for Women’s Global Leadership. W 

konferencji organizowanej przez Akademię 

Pomorską, Miasto Słupsk i Sąd Okręgowy w 

Słupsku uczestniczyć będą przedstawiciele 

wszystkich instytucji uprawnionych do 

wszczynania procedury niebieskiej karty, a 

także sędziowie, kuratorzy sądowi, funkcjona-

riusze służb społecznych, Policji, Służby Wię-

ziennej, przedstawiciele stowarzyszeń i funda-

cji działających na rzecz osób doznających 

przemocy, jak i pracujących ze sprawcami 

przemocy w rodzinie.   

Problematyka przemocy ma charakter inter-

dyscyplinarny, stąd też poza sesją plenarną 

konferencji będą odbywały się debaty w rów-

noległych panelach:   

(1) Charakterystyka zjawiska przemocy do-

mowej: ujęcie psycho – socjo – pedagogiczne, 

(2) Zjawisko przemocy w prawie: osoby do-

znającej przemocy i perspektywa sprawcy,  

(3) Konsekwencje dorastania w rodzinie z 

problemem przemocy, (4) Profilaktyka, inter-

wencja, terapia, resocjalizacja: ograniczenia i 

możliwości systemowe, proceduralne i meto-

dyczne.   

Celem konferencji jest możliwie dogłębna 

analiza zjawiska przemocy w różnych kontek-

stach jej występowania. Głównym założeniem 

debat jest multidyscyplinarny dyskurs  o zja-

wisku przemocy z perspektywy badań nauko-

wych z zakresu prawa, pedagogiki, psychologii 

i socjologii. Poza tym szczególnie istotne bę-

dzie podjęcie próby wypracowania przestrze-

ni przenikalności najnowszych trendów ba-

dawczych, teoretycznych z praktycznymi w 

zakresie prewencyjnym, interwencyjnym, te-

rapeutycznym.  Więcej informacji na: 

www.przemocwrodzinie.apsl.edu.pl   

Ko n t a k t :  d r  P aw e ł  Ko z ł o w s k i : 

koz.pawel@gmail.com, kom. 698 675 025 dr 

Łukasz Wirkus: wirkus.l@gmail.com, kom. 

602 767 841    

mailto:dnipropsy@yahoo.com
mailto:ibondarevskaya@yahoo.com
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 Usprawnianie po-

radnictwa i doradz-

twa  

 

Jak możemy rozwijać komuni-

kację i dostosowywać wskaza-

nia w oparciu o indywidualne 

potrzeby?  

 

Jak koordynować serwis zwią-

zany z doradztwem?  

 

Jak dotrzeć do grup potrzebu-

jących doradztwa i uświadomić 

jego potrzebę?   

 

Parlament Europejski 

2 Grudnia, 13:00-15:00 

Informacja 

http://www.eucis-lll.eu/news/

eucis-lll-news/the-role-of-

guidance-and-counselling-in-

taking-validation-forward/?

mc_cid=2b286de6e2&mc_ei

d=afed778b6a 

Edukacja w promowaniu 

dialogu międzykulturo-

wego i tolerancji 

  

Jak możemy wzmacniać w Europie 

rozwój współpracy, krytycznego 

myślenia, odpowiedzialności, ko-

munikacji i aktywnej partycypacji? 

 

Jak możemy przejść od kultury 

indywidualizmu i rywalizacji do 

współpracy i solidarności?     

 

Jak możemy wzmacniać między-

kulturowy wymiar edukacji tak, by 

był on  wkładem w społeczne 

przemiany i zrównoważony rozwój 

społeczeństw? 

 

Parlament Europejski 

2 Grudnia, 16.30-18.30  

Informacja 

http://www.eucis-lll.eu/news/

eucis-lll-news/lll-week-debate-

education-in-promoting-

intercultural-dialogue-and-

tolerance/?

mc_cid=2b286de6e2&mc_eid=a

fed778b6a 

3 debaty w Parlamencie Europejskim 

W tym roku „gorącymi tematami” poddanymi debacie w parlamencie Europej-

skim będą wyzwania dla edukacji, które mogą zainteresować też psychologów 

rozwojowych. Będą one miały miejsce podczas tygodnia Life Long Learning w 

dniach 30 listopada– 4 grudnia 2015 roku.    

Wyzwania dla 

umiejętności ko-

rzystania z me-

diów 

Czy kompetencje korzy-

stania z mediów powinny 

być traktowane jako nie-

zależne umiejętności?  

Czy są one koniecznym 

elementem aktywnego 

obywatelstwa i czy są 

kluczowe dla pełnego 

rozwoju i ekspresji wolno-

ści oraz prawa do infor-

macji?  

 

Parlament Europejski 

3 Grudnia, 11:00-13:00 

 

Informacja 

http://www.eucis-lll.eu/

news/eucis-lll-news/

expert-debate-on-the-

challenge-of-media-

literacy/?

mc_cid=2b286de6e2&

mc_eid=afed778b6a 
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Z noty wydawniczej: 

 

Wybitny psycholog poznawczy Paul Bloom 

twierdzi, że zdolność do odróżniania do-

bra i zła jest w człowieku głęboko zakodo-

wana. 

P rzez w i ek i ,  od  J ohna Loc -

kea po Zygmunta Freuda, filozofowie i 

psychologowie uważali, że pod względem 

moralnym człowiek przychodzi na świat 

jako tabula rasa. Wielu z nas zakłada, że 

dzieci są z natury egoistyczne, a rolą spo-

łeczeństwa zwłaszcza rodziców jest prze-

kształcenie tych małych socjopatów w 

istoty cywilizowane.  

 

Paul Bloom przekonuje, że poczucie mo-

ralności towarzyszy nam już od najwcze-

śniejszego dzieciństwa. Powołując się na 

badania prowadzone na Uniwersytecie 

Yale, wykazuje, że niemowlęta, zanim 

jeszcze zaczną mówić czy chodzić, oce-

niają postępowanie innych jako dobre lub 

złe, odczuwają empatię, okazują współ-

czucie, pocieszają strapionych, a także 

mają elementarne poczucie  

sprawiedliwości. 

 

W swych rozważaniach nad moralnością 

dzieci i dorosłych autor odrzuca modny 

dziś pogląd, że odpowiedzialnością za 

wybory moralne możemy obciążyć instynk-

towne odczucia czy nieświadome uprze-

dzenia. Według Blooma rozumowi za-

wdzięczamy nie tylko wspaniałe odkry-

cia naukowe; w obszarze moralności 

postęp również odbywa się dzięki wy-

korzystaniu rozsądku i myślenia. 

Współczucie, wyobraźnia i niebywała 

zdolność do racjonalnego myślenia 

pozwalają nam wykroczyć poza prymi-

tywne poczucie moralności, z którym 

przychodzimy na świat, i stać się czymś 

więcej niż małymi dziećmi.  

Poleca dr hab. Beata Krzywosz-

Rynkiewicz, prof. UWM 
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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 

otwarta formuła czasopisma 

pozwala na interdyscyplinarne 

rozważanie problemów rozwo-

ju. 

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 wybranych publi-

kacji na temat rozwoju oraz 

sprawozdania z ważnych kon-

gresów i konferencji dotyczą-

cych rozwoju człowieka. Prace 

ukazują rozwój człowieka w 

pełnym cyklu życia, od okresu 

prenatalnego do wieku senioral-

nego. Dotyczą zarówno normy 

rozwojowej jak i zaburzeń roz-

woju. Wzbogacają wiedzę o 

rozwoju o człowieka prezento-

waną w zagranicznych czasopi-

smach o wyniki badań prowa-

dzonych w rodzimym środowi-

sku społeczno-kulturowym.  

Niektóre z czterech zeszytów 

ukazujących się w ciągu roku 

mają wyraźny zakres tematycz-

ny 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. W tym 

miejscu warto podkreślić ciągły 

rozwój czasopisma, którego 

wyrazem jest między innymi 

wciąż poszerzana indeksacja w 

bazach danych; w tym roku 

c z a s o p i sm o  z o s t a ł o 

uwzględnione także na 

liście ERIH+.  

W najbliższym, czwartym nu-

merze czasopisma na rok 

2015, ukażą się między innymi 

artykuły: Syndrom gotowości 

anorektycznej a zaburzenia 

Ja cielesnego (K. Pyrgiel), 

Zachowania obywatelskie 

młodych Polaków w relacji 

do młodych Europejczyków 

fazy adolescencji (B. Krzy-

wosz-Rynkiewicz, A. Zalew-

ska), Motywacja episte-

miczna a poczucie tożsa-

mości u kobiet w okresie 

wkraczania w dorosłość i 

późniejszym okresie doro-

słości (A. Pilarska), Agresyw-

ność i zachowania agre-

sywne młodzieży a percy-

powane przez nią postawy 

rodzicielskie. Perspektywa 

rozwojowa (H. Liberska, M. 

Farnicka).  

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 poprzez stronę in-

ternetową czasopisma. 

Wszystkie numery można 

zamawiać w wersji drukowa-

nej lub elektronicznej. Do-

datkowo, cała zawartość 

numerów z lat 2009-2013 

dostępna jest bezpłatnie 

w wersji elektronicznej, 

na stronie internetowej cza-

s o p i s m a  ( h t t p : / /

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

Psychologia-Rozwojowa). 

 Dodatkowe informa-

cje dotyczące zamawiania 

pojedynczych artykułów oraz 

całych numerów można zna-

leźć na stronie internetowej:  

 

http://www.ejournals.eu/jak-

zamawiac/. 

 

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/


 

Numer 5                                                                                                                                   Strona 15 

W dniach 8-12 września br. na Uniwersytecie 

Minho (Braga, Portugalia) odbyła się 17th 

European Conference of Developmental 

Psychology. W czasie tej konferencji 

zaplanowano szereg aktywności 

organizowanych przez ERU/EADP, które w 

opinii uczestników (głównie młodych 

naukowców, jakkolwiek nie tylko) zakończyły 

się sukcesem. Dla niektórych młodych 

naukowców (między innymi, którzy uzyskali 

Jacobs Foundation Travel Fellowship) 

konferencja rozpoczęła się dzień wcześniej 

udziałem w jednym z dwóch warsztatów: 1) 

ERU Warsztat Przedkonferencyjny: Towards 

reducing the research-practice gap in 

Developmental Psychology (Chairs: Maja 

Schachner & Loes Kejsrs), 2) Jacobs 

Foundation Warsztat Przedkonferencyjny: 

Academic grant writing (Chairs: Frosso Motti & 

Radosveta Dimitrova). W kolejnych dniach 

odbyły się: ERU/EADP sesja plakatowa, która 

zakończyła się przyznaniem Best ERU/EADP 

Poster Award; obiady Uznanych Naukowców z 

Młodymi Naukowcami (Lunch with Leaders), 

będące okazją dzielenia się doświadczeniami 

pomiędzy różnymi pokoleniami badaczy; a 

także spotkanie z Redaktorami Czasopism 

Naukowych - Loes Keijsers oraz Susan Branje, 

mające na celu przybliżenie dobrych praktyk w 

zakresie procesu publikowania artykułów 

naukowych. Poza wymienionymi 

merytorycznymi incjatywami, ERU/EADP 

zorganizowało również wieczór integracyjny z 

występem Grupy Folkrostycznej.  

Z relacjami  uczestn ików powyżej 

wymienionych inicjatyw ERU/EADP można się 

zapoznać w newsletterze ERU/EADP na 

stronie http://www.eadp.info/early-researchers

- u n i o n / n e w s l e t t e r s /  ( E R U 

newsletter_Autumn_2015).  

Kto może dołączyć do ERU/EADP?  

Studenci, doktoranci, doktorzy do 

stanowiska adiunkta (assistant professorship), 

którzy zainteresowani są szeroko rozumianią 

psychologią rozwoju.  

 

Jak dołączyć?   

Aby stać się członkiem ERU/EADP trzeba 

stać się członkiem Europejskiego 

Stowarzyszenia Psychologii Rozwojowej 

(EADP) i uiścić odpowiednią opłatę 

członkowską.  

Zdobądź więcej informacji o zaletach 

członkostwa EADP – zapraszamy do 

odwiedzenia naszej strony internetowej: 

http://www.eadp.info/early-researchers-

union/. 

 

Skontaktuj się z nami!  

Jeśli pojawią się jakieś pytania, zachęcamy do 

kontaktu z Loes Keijsers (Przewodnicząca 

ERU/EADP: L.Keijsers@uu.nl, http://

www.uu.nl/staff/lkeijsers) oraz Francescą 

L i o n e t t i  ( S e k r e t a r z  E R U / E A D P : 

francesca.lionetti@unipv.it). 

 
Dr Justyna Michałek, UWM 

Przedstawiciel Polski ERU EADP  

jmichałek@wp.pl  
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ERU/EADP w czasie 

konferencji w Bradze  

http://www.eadp.info/early-researchers-union/newsletters/
http://www.eadp.info/early-researchers-union/newsletters/
http://www.eadp.info/early-researchers-union/
http://www.eadp.info/early-researchers-union/
mailto:L.Keijsers@uu.nl
http://www.uu.nl/staff/lkeijsers
http://www.uu.nl/staff/lkeijsers
mailto:francesca.lionetti@unipv.it
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Co nowego w 

SECNet? 
 

Nowości na stronach EA-

RA-SECNet 

Na stronie internetowej 

SECNet pojawiły się nowe 

Emerging Scholar Spotlights - 

cyklicznie pojawiające się pre-

zentacje najnowszych publika-

cji młodych naukowców bę-

dących członkami SECNet. 

Ostatnio zaprezentowane 

zostały najnowsze wyniki ba-

dań Natalie Mercer i współ-

pracowników, dotyczące 

czynników chroniących przed 

angażowaniem w przestęp-

czość w okresie adolescencji. 

Przedstawione są również 

badania Naomie de Ruiter i 

wsp. z Uniwersytetu w Gro-

ningen, dotyczące formowa-

nia się struktury samooceny 

w relacjach młodzieży z rodzi-

cami. 

Więcej informacji na temat 

tych badań można znaleźć na 

s t r o n i e :  h t t p : / /

e ar ase cne t .weeb l y . com/

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

spotlight.html 

 

Konferencja European 

Association for Research 

on Adolescence 

15 grudnia 2015 rozpocznie 

się przyjmowanie zgłoszeń na 

15-stą Konferencję European 

Association for Research on 

Adolescence. Zgłoszenie 

można będzie nadsyłać do 

końca marca 2016 roku. 

Konferencje EARA, które 

odbywają się regularnie co 

dwa lata, są dla badaczy nie 

tylko z Europy, ale i z całego 

świata, okazją do dyskusji na 

temat badań nad rozwojem w 

okresie adolescencji. 

Na każdej z konferencji moż-

na uczestniczyć nie tylko w 

sympozjach i sesjach tema-

tycznych, ale też wysłuchać 

najbardziej znamienitych ba-

daczy z całego świata oraz 

wziąć udział w debatach, dys-

kusjach i warsztatach dotyczą-

cych badań nad okresem do-

rastania. W ostatniej konfe-

rencji, która odbyła się 

w tureckim Cesme, wzięło 

udział blisko 400 osób z całe-

go świata. 

Temat przewodni konferencji 

to "Wizja i wyzwania badań 

nad adolescencją w przyszło-

ści". 

Funkcjonuje już strona inter-

netowa konferencji, na której 

można znaleźć wszystkie nie-

zbędne informacje, w tym 

instrukcje przygotowania  

zgłoszenia oraz najważniejsze 

informacje organizacyjne: 

http://www.eara2016.com/ 

 

European Society for Re-

search in Adult Develop-

ment (ESRAD) Symposi-

um 2016 

EARA zaprasza również do 

uczestnictwa w sympozjum 

poświęconym rozwojowi 

w okresie dorosłości, organi-

zowanym przez European So-

ciety for Research in Adult Deve-

lopment (ESRAD), które od-

będzie się w Hadze w maju 

2016. Najważniejsze obszary 

zainteresowania, którym po-

święcone jest sympozjum to: 

Myślenie dialektyczne 

i rozwój poznawczy w okre-

sie dorosłości; 

Mądrość – natura i pomiar; 

Rozwój ego i tożsamości; 

Główne przemiany życia 

dorosłego.  

Obecnie można zgłaszać chęć 

chęć udziału w sympozjum. 

Więcej informacji znajduje się 

na stronie: 

https://www.earaonline.org/

wp-content/uploads/

earaonline/2015/10/

esrad2016_final-3.pdf 

 

European Symposium on 

Adolescent Research 

& Research Method 

Workshop 

Stowarzyszenie EARA zapra-

sza również do udziału 

w warsztacie oraz sympozjum 

poświęconym metodom bada-

nia rozwoju w okresie adole-

scencji, który odbędzie się na 

Uniwersytecie w Roehamp-

ton (Londyn) na przełomie 

listopada i grudnia tego roku.  

Główne tematy, które będą 

poruszane podczas tego wy-

darzenia to: 

socjalizacja w okresie adolescen-

cji; 

czynniki ryzyka w okresie adole-

scencji (nadużywanie substancji, 

ryzykowne zachowania seksual-

ne); 

zdrowie psychiczne (dobrostan, 

stres i radzenie sobie, niepełno-

sprawność, interwencje); 

formowanie się tożsamości 

w ok r e s i e  a do l e s c en c j i 

(tożsamość, poznanie społecz-

ne, role płciowe, etniczność). 

 

Zapraszamy do 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 

dominika.karas@gmail.com 
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                                                        „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, 

kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” 

Jan Paweł II 

Szanowni Państwo, 

W imieniu Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka 

zwracamy się do Państwa z prośbą o finansowe wsparcie naszej Koleżanki dr 

Anny Radomskiej od lat związanej z Sekcją Psychologii Rozwojowej, a obecnie 

członkiem Stowarzyszenia. 

 

Ania od kilku lat walczy z rakiem. W ostatnich miesiącach jej sytuacja stała się 

wyjątkowo trudna. By kontynuować leczenie musi zebrać w każdym miesiącu 

znaczną kwotę na chemioterapię. Założyła w Fundacji Onkologicznej Osób Mło-

dych ALIVIA "skarbonkę" - to jest wydzielone miejsce gdzie zbierane są pieniądze 

z przeznaczeniem na jej dalsze leczenie. Jej sytuacja opisana jest dokładnie na 

stronie  

Fundacji: 

 

http://www.alivia.org.pl/skarbonka/anna-radomska/ 

 

 

Bardzo prosimy Państwa o pomoc.  

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami 

 

Prof. dr hab. Maria Kielar – Turska                                   dr hab. Dorota Czyżowska 

Prezes Polskiego Stowarzyszenia                                                  Wiceprezes 

 Psychologii Rozwoju Człowieka 

 

 

 

 

 

http://www.alivia.org.pl/skarbonka/anna-radomska/
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Grzechy główne polskich czasopism naukowych 
 

Na łamach „Warsztatu badacza” można znaleźć gościnny wpis, w któ-

rym Aneta Drabek we współpracy z Ewą Rozkosz przygotowały katalog 

„przewinień” polskich czasopism naukowych – na podstawie ankiet 

zgłoszonych w 2015 r.  

 

Autorki piszą: 

Pod koniec 2015 roku ukaże się oczekiwany od dawna nowy Wykaz czaso-

pism punktowanych. W ubiegłorocznym wykazie zmieniła się tylko Część A, 

Część B w bardzo niewielkim zakresie, a Część C pozostała bez zmian. 2 

czerwca 2015 roku mogliśmy zapoznać się z nowymi kryteriami oceny, a 

redakcje polskich czasopism zdecydowały poddać się ocenie, wypełniając tzw. 

ankietę ewaluacyjną. Informacje zawarte w ankietach są ogólnie dostępne. 

Każdy może je przejrzeć i dowiedzieć się więcej o danym czasopiśmie, a 

właściwie zapoznać się z deklaracjami jego redakcji (…). 

Niestety są też takie czasopisma, które – można odnieść wrażenie – istnieją 

tylko dla punktów, a najważniejszym kryterium wprowadzenia jakiejś zmiany 

jest zdobycie dodatkowych punktów. Niektóre redakcje posuwają się nawet 

do podawania nieprawdziwych informacji lub w bardzo dowolny sposób inter-

pretują ministerialne wytyczne. Na podstawie danych, które znalazłam w 

ankietach, przygotowałam katalog “grzechów głównych” polskich czasopism. 

Nie po to, by kogokolwiek wytykać palcem, ale by zwrócić uwagę na pewne 

praktyki, które na pewno nie budują zaufania na linii: redakcja – autor – 

czytelnik i sprawiają, że czasopismo staje się bytem istniejącym dla samego 

siebie, a właściwie dla potrzeb instytucji związanej z czasopismem, aby jej 

pracownicy “mieli gdzie publikować”. Poniżej wymieniam to, co mnie uderzyło 

w trakcie przeglądania ankiet. 

Więcej na: http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/grzechy-glowne-

polskich-czasopism-naukowych/ 

http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/zasady-oceny-czasopism-w-2015-omowienie-i-komentarz/
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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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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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