Stowarzyszenie zrzesza osoby zajmujące
się naukowo i praktycznie zagadnieniami
rozwoju
człowieka.
Zadaniem
Stowarzyszenia jest tworzenie
środowiska dla dyskursu dotyczącego tematów
podejmowanych w pracowniach
naukowców oraz rozstrzyganych praktycznie w kontaktach z jednostkami i instytucjami.
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Szanowni Państwo !
W bieżącym roku przypada 120 rocznica urodzin twórcy epistemologii genetycznej, Jeana
Piageta. Światowej sławy badacz rozwoju dziecka urodził się 9 sierpnia 1896 roku w Neuchâtel,
w Szwajcarii (zmarł 16.09.1980). Jego koncepcja
rozwoju poznania stanowi jeden z kamieni węgielnych w badaniach nad rozwojem. Inspirowała
i nadal inspiruje badaczy do stawiania pytań i
prowadzenia eksploracyjnych badań. Do koncepcji Piageta odwoływali się badacze reprezentacji
poznawczej (A. Karmiloff-Smith, uczennica Piageta), teorii umysłu (J.H. Flavell, interpretator koncepcji Piageta), czy dziecięcego realizmu (E. Subbotsky). Prace Piageta mają bogate implikacje dla
praktyki zarówno edukacyjnej (H. Aebli, dydaktyka psychologiczna), jak i klinicznej. Stworzył metodę śledzenia zmian rozwojowych w pojmowaniu świata przez dziecko, tzw. metodę kliniczną,
łączącą elementy obserwacji, rozmowy z dzieckiem i eksperymentu. Zafascynowany badaniami
nad takimi zagadnieniami rozwoju poznania jak
myślenie egocentryczne, porozumiewanie się,
rozumienie przyczynowości, utworzył w 1956
roku w Genewie Międzynarodowe Centrum Epistemologii Genetycznej (Centre International de
l’Epistémologie Génétique), w którym nad wyjaśnianiem powstawania i zmian poznawczej reprezentacji pracowali specjaliści z wielu dziedzin
nauki: biolodzy, fizycy, logicy, matematycy, psychologowie. Znaczenie koncepcji epistemologii
genetycznej Piageta dla rozwoju psychologii zauważa i mocno podkreśla Roger R. Hock (2003)
pisząc: „jego (Piageta) praca nadal kształtuje
poglądy ludzi oświeconych na temat badań z
udziałem dzieci, metod kształcenia i stylów rodzicielstwa. Znaczenie Piageta było i pozostaje nieocenione” .
Warto zwrócić także uwagę na związki Jeana
Piageta z Polską. Otóż jedną ze współpracownic
Piageta była dr Alina Szemińska, prowadząca

Styczeń-Luty-Marzec 2016

badania nad rozumieniem stosunków ilościowych,
relacji przestrzennych. Pracami Piageta byli zafascynowani polscy psychologowie prowadzący
badania nad rozwojem, a jego prace były wydawane w przekładzie na język polski od lat 20tych XX wieku (m.in. Mowa i myślenie 1929,
Narodziny inteligencji dziecka 1966, Od logiki
dziecka do logiki młodzieży 1970, Psychologia
dziecka 1993). Piaget gościł parokrotnie w Polsce. W 1933 roku odwiedził zakład wychowawczy prowadzony przez Janusza Korczaka, który
wspomina jako dobry przykład wychowania opartego na zaufaniu, w książce Dokąd zmierza
edukacja (s. 101 – 103). Po wojnie gościł w
1957 roku na Uniwersytecie Warszawskim, który
nadał Piagetowi godność doktora honoris causa.
Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska,
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju
Człowieka
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WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
Szanowni Państwo,
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w Statucie Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka, niezbędnych dla dalszego funkcjonowania
Stowarzyszenia, czyli zapewnienia możliwości pozyskiwania środków na wydawanie czasopisma Psychologia Rozwojowa oraz zorganizowania XXV Jubileuszowej
Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej w Krakowie, Zarząd zwołuje
na dzień 23 lutego na godz. 14.00 Walne Zgromadzenie Członków. Zebranie odbędzie się w Zakładzie Psychologii Rozwoju i Wychowania Akademii
Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, przy ul. Szczęśliwickiej 40, budynek C, Sala
Senatu (s.3213, II piętro).
Pragniemy podkreślić, że zmiany statutowe wymagają obecności co najmniej 50%
uprawnionych do głosowania dlatego bardzo liczymy na Państwa obecność i ufamy, że kierując się troską o pomyślność naszych wspólnych inicjatyw, jakimi są
Stowarzyszenie, czasopismo oraz coroczne konferencje, zechcą Państwo uczestniczyć w Walnym Zebraniu. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie
przybycia do dnia 20 lutego na adres sekretarza Stowarzyszenia
(kosno.magdalena@gmail.com).
Jednocześnie informujemy, że w dniu 23 lutego przewidziane jest seminarium
organizowane przez Instytut Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej na temat:
„Wychowanie a wartości”, na które serdecznie zapraszamy.
Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami
prof. dr hab. Maria Kielar – Turska (prezes)
dr hab. Dorota Czyżowska (v-prezes)

UWAGA!!
DZIAŁA JUŻ STRONA INTERNETOWA STOWARZYSZENIA

www.psprc.edu.pl
przygotowana przez Martę Maćkiewicz i Jana Cieciucha

ZAPRASZAMY!!
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Nagroda im. Stefana Szumana
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka ogłasza kolejną edycję
Nagrody im. Stefana Szumana. Celem nagrody jest promowanie polskich osiągnięć badawczych wnoszących istotny wkład do wiedzy o rozwoju psychicznym człowieka w ciągu
życia. Nagroda przyznawana jest za najlepszą pracę badawczą z dziedziny psychologii rozwoju człowieka. Nagroda przyznana jest corocznie w dwóch kategoriach: 1) za rozprawę doktorską w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie psychologii; aktualna edycja
obejmuje prace obronione w Polsce w roku 2015; 2) za pojedynczą publikację – pracę
teoretyczną, empiryczną lub aplikacyjną, wykonaną w Polsce, opublikowaną w czasopismach polskich lub zagranicznych lub w postaci książkowej w wydawnictwach polskich i
zagranicznych w roku 2015.
Termin składania wniosków: do 31 marca 2016 roku. Prawo zgłoszenia do Nagrody
przysługuje: indywidualnym osobom, które są członkami Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka oraz instytutom naukowym. Zgłoszenie należy przesłać do Zarządu Stowarzyszenia. Zgłoszenie powinno zawierać wniosek z krótkim uzasadnieniem,
kopię proponowanej do Nagrody pracy oraz, w miarę możliwości, recenzje w przewodzie lub wydawnicze. Prosimy o równoczesne przesłanie elektronicznej oraz papierowej
wersji proponowanej do Nagrody pracy. Jeżeli praca dostępna jest tylko w wersji papierowej prosimy o przesłanie jej trzech egzemplarzy. Formularz zgłoszenia znajduje się na
stronie Stowarzyszenia www.psprc.edu.pl/edycja-2016
Adres: Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków
dopisek: Nagroda im. Stefana Szumana
E-mail: stowarzyszenierozwojuczlowieka@gmail.com lub kosno.magdalena@gmail.com
prof. dr hab. Maria Kielar-Turska
Prezes Polskiego Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka

Zachęcamy do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia (deklaracja członkowska
znajduje się na ostatnich stronach Biuletynu).
Wszystkich członków prosimy o wpłatę składek za rok 2016 na konto bankowe
Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka:
Bank BGŻ BNB Paribas S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa
nr rachunek: 37 2030 0045 1110 0000 0414 9390
Na walnym zebraniu w dniu 01.06.2015 roku ustalono wysokość składek:
dla zwyczajnych członków – 80 zl
dla doktorantów i studentów kończących studia psychologiczne – 50 zł.

Co nowego w nauce:
Dyskalkulia rozwojowa
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Dyskalkulia rozwojowa jest zaburzeniem
o podłożu genetycznym, powodującym trudności w nabywaniu zdolności arytmetycznych
przy równoczesnym prawidłowym rozwoju
intelektualnym. Dotyczy głównie trzech obszarów. Pierwszym z nich są zdolności niewerbalnego reprezentowania wartości liczbowych i manipulowania nimi, czyli tzw. poczucia liczby (ang. number sense). Kolejnym,
systemy szacowania i zliczania wartości konkretnych (ang. apptoximate number system,
exact number system), czyli mechanizmu
pozwalającego szybko i automatycznie określić, który zbiór jest większy . Ostatnim relacje liczbowo-przestrzennych (ang. SpatialNumerical Association - SNA), czyli rzutowania wartości liczbowych na mentalną reprezentację przestrzeni. Warto dodać, że
analogiczny mechanizm rzutowania dotyczy
również innych wielkości, takich jak np. natężenie światła, czy wysokość dźwięku.
Wyniki analizy częstości występowania
dyskalkulii w różnych krajach pokazują,
że z problemem zmaga się od 3 do 10% dzieci. U około 30% z nich mamy do czynienia z
czystą dyskalkulią, natomiast w pozostałych
przypadkach współwystępuje ona z innymi
zaburzeniami, takimi jak opóźniony rozwój
mowy, dysleksja, czy ADHD.
Testy oceny ryzyka dyskalkulii można
przeprowadzać już od wczesnych miesięcy
życia. W przypadku niemowląt dotyczą one
poczucia liczby, które manifestuje się lepszą
dyskryminacją mniej licznych zbiorów oraz
przenoszeniem wzroku w stronę zbiorów o
większej liczbie obiektów. U starszych dzieci
testy dotyczą dodatkowo relacji liczbowoprzestrzennych (sprawdzanych m.in. za pomocą zadań z osią liczbową) oraz stopnia
znajomości symbolicznych reprezentacji wartości liczbowych (mierzonych poprawnością
porównywania zbiorów, a także profilem
czasu reakcji).

Rekonendowane najnowsze publikacje
na temat dyskalkulii:
von Aster, M. G., & Shalev, R. S. (2007). Number
development and developmental dyscalculia. Developmental Medicine and Child Neurology, 49, 868–
873.
Berteletti, I., Lucangeli, D., Piazza, M., Dehaene, S., &
Zorzi, M. (2010). Numerical estimation in preschoolers. Developmental Psychology, 46(2), 545–51.
Butterworth, B. (2011). Foundational Numerical Capacities and the Origins of Dyscalculia. Space, Time
and Number in the Brain, 14(12), 249–265. 4.
Dehaene, S. (1999). The number sense. How the
mind creates mathematics. Science Spectra, 74–75.
Ebersbach, M., Luwel, K., Frick, A., Onghena, P., &
Verschaffel, L. (2008). The relationship between the
shape of the mental number line and familiarity with
numbers in 5- to 9-year old children: evidence for a
segmented linear model. Journal of Experimental Child
Psychology, 99(1), 1–17.
Hevia, M. de, & Spelke, E. (2009). Spontaneous mapping of number and space in adults and young children. Cognition, 110(2), 198–207.
Olkun, S., Altun, A., Cangöz, B., & Sucuoglu, B.
(2012). Developing Tasks for Screening Dyscalculia
Tendencies. E-Leader, (111).
Patro, K., & Haman, M. (2012). The spatial-numerical
congruity effect in preschoolers. Journal of Experimental Child Psychology, 111(3), 534–42. Patro, K., Nuerk, H.-C., Cress, U., & Haman, M. (2014). How
number-space relationships are assessed before formal schooling: A taxonomy proposal. Frontiers in Psychology, 5(May), 419.
Łukasz Goraczewski
Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
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Co nowego w nauce:
Psychologia rozwoju dla praktyków

Test przesiewowy ryzyka dyskalkulii i
trening poznawczy
Kalkulilo
graficznej, jak i samej rozgrywce.
Kalkulilo to gra typu Left-To-Right, z fabułą,
elementami akcji oraz możliwością zdobywania punktów, a także kolekcjonowania nagród.
Trudność rozgrywki dobierana jest za pomocą algorytmu adaptatywnego, dzięki czemu
gra dostosowuje się do poziomu gracza.
Badania
Na chwilę obecną przeprowadziliśmy badania
pilotażowe z wykorzystaniem gry Kalkulilo.
Wyniki okazały się być obiecujące i potwierdzają skuteczność zastosowanej interwencji.
W najbliższym czasie wyniki te zamierzamy
opublikować. Ponadto rozpoczynamy badania
Trening poznawczy – gra Kalkulilo. na szerszą skalę, zarówno testu jak i gry z
Oprócz testu, powstało narzędzie treningo- udziałem większej liczby dzieci.
we do wczesnej interwencji w postaci gry
zręcznościowej. Mechanika gry oparta jest na
Łukasz Goraczewski
relacji liczbowo-przestrzennej (SNA) oraz Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Techanalogicznej relacji dźwiękowo-przestrzennej, nologii przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w
czyli rzutowaniu wysokości dźwięku na menToruniu
Lukasz.Goraczewski@umk.pl
talną reprezentację przestrzenni. Gra polega
na sterowaniu statkiem kosmicznym w taki
sposób, aby omijać przeszkody. Pułap lotu
odpowiada wartościom liczbowym prezentowanym w różnych formatach na osiach liczbowych, dodatkowo wzmocnionych odpowiednimi dźwiękami.
W tworzonym przez nas teście do oceny
ryzyka dyskalkulii znajdują się zadania dotyczące poczucia liczby, relacji liczbowoprzestrzennych, a także wymagające znajomości różnych reprezentacji liczbowych.

Zaletą gry Kalkulilo, obok elementów treningu poznawczego, jest grywalność, czyli zestaw czynników wpływających na immersję
oraz zaangażowanie w grę. Design gry nawiązuje do stylu retro, zarówno w warstwie
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Co nowego w nauce:
Sprawozdania z konferencji

Sprawozdanie z
Society for the Study of Emerging
Adulthood Biennial Conference
Pomiędzy 14 a 16 października 2015 w Miami
(USA) odbyła się VII Konferencja Society for the
Study of Emerging Adulthood. Głównym celem
konferencji było połączenie multidyscyplinarnej i międzynarodowej sieci badaczy aby pobudzić rozwój badań nad okresem wyłaniającej
się dorosłości (emerging adulthood).
Wyłaniająca się dorosłość, według koncepcji
Arnetta, jest czasem pomiędzy adolescencją a
dorosłością, charakteryzowanym przez poczucie bycia w zawieszeniu pomiędzy dorastaniem
a dorosłością, nieangażowanie się w pełni w
obowiązki i role dorosłego człowieka, poczucie niestabilności i intensywne tożsamościowe
poszukiwania. Aby łączyć badaczy zajmujących
się tą tematyką, powołane zostało Society for
the Study of Emerging Adulthood, które było
organizatorem ubiegłorocznej konferencji.
Temat przewodni konferencji brzmiał
"Rozszerzanie wyłaniającej się dorosłości
(Expanding Emerging Adulthood)". Podczas konferencji odbyły się sesje tematyczne dotyczące
wyłaniającej się dorosłości w toku całego cyklu
życia, z naciskiem na jej kulturowy kontekst, a
także rozwoju nowych metodologii.
Przed konferencją miały miejsce całodniowe
warsztaty prowadzone przez ekspertów w

swoich dziedzinach, poświęcone między innymi badaniom nad tożsamością, nowym metodom analizy danych oraz relacjom partnerskim.
W konferencji uczestniczyło ponad 425 osób.
Zgłoszono 400 referatów, autorstwa badaczy
z 34 krajów z całego świata. Dzięki wsparciu
Clark University, ufundowano również 50
stypendiów pokrywających koszty uczestnictwa w konferencji. Polskę reprezentowała
Dominika Karaś, prezentując referat pod tytułem: Identity Commitment in Emerging Adulthood
– Is it Always a Positive Process?
W czasie konferencji, oprócz szeregu interesujących sympozjów i sesji tematycznych, odbyły się wykłady i prelekcje prowadzone przez
znamienitych badaczy z całego świata. Wykład
wprowadzający wygłosił Seth J. Schwartz z
Uniwersytetu w Miami, próbując odpowiedzieć na otwarte dotąd pytania dotyczące
okresu wyłaniającej się dorosłości. Wykład
plenarny na temat badań nad wchodzeniem w
dorosłość wygłosił Brent W. Roberts z Uniwersytetu w Illinois. Podczas konferencji można było wysłuchać również innych wykładów,
dotyczących m.in. religijności i duchowości,
roli relacji rodzinnych w okresie wyłaniającej
się dorosłości, tożsamości narracyjnej oraz
kryzysu ćwierćwiecza. Punktem kulminacyjnym była debata, w której udział wziął twórca
koncepcji wyłaniającej się dorosłości – Jeffrey
Arnett, który odpowiadał na pytania słuchaczy.
Niektóre wykłady zarejestrowane na wideo
oraz streszczenia sympozjów można znaleźć
na stronie: http://ssea.org/conference/2015/.
Kolejna konferencja SSEA odbędzie się za dwa
lata.
mgr Dominika Karaś, UKSW
Przedstawiciel Polski w EARA SECNet
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Co nowego w nauce:
Sprawozdania z konferencji

I Międzynarodowa
Interdyscyplinarna Konferencja
"Contemporary Challenges of Organ Transplantation and
Donation in V4, Slovenia and
Turkey", 10-12. 12.2015,
Bydgoszcz, Poland.
Konferencja była plonem projektu, który był
finansowany przez Międzynarodowy Fundusz
Wyszehradzki (Grant No. 11520195). Projekt
uzyskał też dofinansowanie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Prace nad projekt koordynowała Hanna Liberska przy współpracy z Klaudią
Boniecką (UKW).
Celem konferencji była wymiana poglądów specjalistów różnych dyscyplin z Polski, Słowacji,
Czech, Węgier, Słowenii i Turcji i zapoznanie
się z najnowszymi wynikami badań nad problemami psychologicznymi, społecznymi, medycznymi i edukacyjnymi związanymi z transplantacją narządów.
W konferencji uczestniczyło ponad 120 badaczy
reprezentujących różne dyscypliny naukowe co
umożliwiło przyjęcie perspektywy biopsychspołecznej. Perspektywa ta pozwala na weloaspektowe traktowanie problemów „na styku” nauki
i praktyki(medycznej, logistycznej, edukacyjnej,
rehabilitacyjnej i terapeutycznej). W ramach
konferencji wygłoszono 10 wykładów plenarnych, 3 sesje tematyczne i 2 sesje plakatowe.
Wykład Inauguracyjny poświęcony Psychological
characteristics of unrelated bone marrow donors
był podsumowaniem wieloletnich efektów badań zespołu psychologów reprezentujących
Uniwersytet Gdański, którego prace koordynowały Profesor dr hab. Mariola Bidzan i dr Aleksandra Szulman-Wardal. Współczesne wyzwania i trudności z jakimi borykają się specjaliści
zajmujący się koordynowaniem procesu pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów oraz rozwój współpracy
międzynarodowej w tym obszarze ukazany był
w serii wykładów. Wygłosili je Profesor Milos
Adamiec (Achievements and limits of transplant
program in Czech Republic), Doktor Premysl Fryda
(International Cooperation in Transplant Medicine
(the Czech Experience)), Doktor Daniel Wettstein
(Where we come from, where we are going - Current

challenges and development of transplantation in
Hungary), Profesor Daniel Kuba (Transplant program in Slovak Republic – small country point of
view) i Doktor Żiga Sedej (National organ transplantation program in Slovenia). Analizy porównawcze wskazują na zróżnicowane tempo rozwoju
transplantologii w krajach partnerskich Projektu.
Bardzo efektywny i kompleksowy program
wspierania transplantacji powstał w Słowenii,
która zajmuje aktualnie wiodącą pozycję w Unii
Europejskiej. Jednym z warunków sukcesu jest
zaangażowanie się specjalistów różnych dziedzin
w tworzenie i wdrażanie programów
edukacyjnych ukierunkowanych na zmiany postaw społecznych wobec transplantacji.
W referatach omawiano problemy medyczne i
psychologiczne powstające w związku z transplantacją różnych narządów ciała ludzkiego
(serce, nerki, szpik). Zwrócono uwagę poczucie
dobrostanu biorców, ich rodzin i rodzin dawców
oraz na poczucie samo-skuteczności i jego zmiany
u chorych. Intersujący wykład na ten temat Generalized self-efficacy and functioning in illnesscomparative studies of patients before and after
kidney transplantation zaprezentowały Profesor
UKW Małgorzata Basińska i dr n. med. Anna Andruszkiewicz z Collegium Medicum UMK. Wykład Hanny Liberskiej z UKW pod tytułem Attitudes towards transplantation poświęcony był badaniom eksperymentalnym nad możliwościami
zmiany postaw jednostek wobec transplantacji.
Referaty i postery przedstawione podczas Konferencji dotyczyły aspektów medycznych i organizacyjnych, jak i problemów psychologicznych dawców i biorców, a także roli mediów i rodziny w
kształtowaniu świadomości społecznej dotyczącej
transplantacji. Analizie poddano także sytuację
prawną pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów.
Była to pierwsza międzynarodowa konferencja
promująca interdyscyplinarne podejście do problemów transplantacji, której idea powstała w
ośrodku bydgoskim. Jej realizacja była dużym
wyzwaniem dla Komitetu Naukowego i Organizacyjnego ze względu na złożoność natury problemu, stereotypy społeczne, zarówno pozytywne, jak i negatywne, obecne w naszej świadomości oraz związki z rozwojem indywidualnym.
Dr hab. Hanna Liberska, prof. UKW
Mgr Klaudia Boniecka, UKW
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SPRAWOZDANIE Z
jarska (Uniwersytet Warszawski) poruszyła
I OGÓLNOPOLSKIEJ
temat bliskich związków wygłaszając wyKONFERENCJI O PRZYWIĄZANIU kład pt. „Style przywiązania partnerów
a zadowolenie ze związku”. Czwarty
W dniach 29-30 października 2015 roku na wykład plenarny wygłoszony przez Doktor
Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Claudię Werner (Uniwersytet w Leiden)
(UKW) w Bydgoszczy odbyła się I Ogólno- został poświęcony skuteczności prograpolska Konferencja o Przywiązaniu. mu interwencyjnego VIPP-SD (VideoUczestnikami konferencji było blisko 150 feedback Intervention to Promote Positive Pabadaczy i praktyków, reprezentujących renting and Sensitive Discipline) opartego na
polskie i zagraniczne ośrodki akademickie przywiązaniu. Warto tu nadmienić, że konoraz centra badawcze. Uroczystego otwar- ferencję poprzedził pierwszy zorganizowacia konferencji dokonała pomysłodawca i ny w Polsce czterodniowy warsztat z VIPPgłówna organizator, dr Katarzyna Lubiew- SD. Ponadto przeprowadzono 6 symposka, wprowadzając uczestników w tematy- zjów, 6 sesji tematycznych, sesję plakatową
kę konferencji.
oraz warsztaty. Podczas konferencji wygłoI Ogólnopolska Konferencja o Przywiąza- szonych zostało łącznie 51 referatów.
niu wywołała dyskusję nad realizowanymi W ramach publikacji pokonferencyjnych
badaniami empirycznymi w obszarze szero- planowane są dwa zbiory poświęcone
ko rozumianego przywiązania, a potrzeba- przywiązaniu: anglojęzyczny numer Polskiemi środowisk zajmujących się diagnozą i go Forum Psychologicznego oraz polskojęinterwencją dotyczącą relacji przywiązanio- zyczna monografia. W odpowiedzi na duże
wych. Konferencja była okazją do wymiany zainteresowanie, planowana jest dalsza
doświadczeń teoretyków i praktyków, organizacja tejże konferencji. Ponadto konstworzyła zaplecze do debaty nad aktualnie sekwencją działań towarzyszących organiwdrażanymi programami interwencji oraz zacji konferencji jest rozpoczęcie prac
pozwoliła zidentyfikować obszary wymaga- związanych z utworzeniem Polskiego Odjące szerszej współpracy. Podczas konfe- działu Towarzystwa Badań nad Emocjami i
rencji poruszone zostały między innymi Przywiązaniem. Oddział będzie pierwszym
zagadnienia związane z różnicami indywi- krajowym reprezentantem międzynarododualnymi, więziami rodzinnymi, relacjami wego towarzystwa the Society for Emotion
przywiazaniowymi oraz z rolą przywiązania and Attachment Studies (SEAS), które jest
w grupach klinicznych. Wygłoszone zostały oficjalnym wydawcą renomowanego czaso4 niezwykle inspirujące wykłady plenarne. pisma Attachment & Human Development.
Profesor Barbara Józefik (Uniwersytet Ja- Szczegółowe informacje będą zamieszczane
gielloński) wygłosiła wykład pt. n a s t r o n i e k o nf e re n c j i h t t p : //
„Przywiązanie, narracje przywiązanio- www.konferencjaprzywiazanie.ukw.edu.pl/
we w terapii rodzin i par” wzmacniając
jego przekaz przykładami z praktyki kliniczmgr Ilona Skoczeń, UKSW
nej, Profesor Marinus van IJzendoorn
mgr Karolina Głogowska, UKW
(Uniwersytet w Leiden), w swoim wykładzie skupił się na genetycznych i kontekstualnych uwarunkowaniach przywiązania. Z kolei Profesor Barbara Try-
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Ogólnopolska Konferencja
Naukowa
Przemoc w rodzinie – konteksty
prawne, społeczne i profilaktyczne
zorganizowana na Wydziale Nauk Społecznych
Akademii Pomorskiej w Słupsku, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Słupska
Roberta Biedronia, Prezesa Sądu Okręgowego
w Słupsku SSO Dariusza Ziniewicza, Rektora
Akademii Pomorskiej w Słupsku prof. dra hab.
Romana Drozda,
Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN.
Konferencja była wydarzeniem inaugurującym
Międzynarodową Kampanię 16 Dni Działań
Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć zainicjowaną przez Center for Women’s Global Leadership i uzyskała rekomendacje tej organizacji.
Wśród uczestników znaleźli się przedstawicie
wielu polskich ośrodków akademickich, a także wszystkich służb predestynowanych do
realizacji procedury Niebieskiej Karty, czyli
pomocy społecznej, policji, służby zdrowia,
oświaty, komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych. W debatach brali udział także
sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy sądowi,
funkcjonariusze służby więziennej, adwokaci,
przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji, jak
również terapeuci prowadzący w różnych
nurtach programy korekcyjno–edukacyjne dla
sprawców przemocy oraz terapeuci zajmujący
się osobami doznającymi przemocy, a także
studenci i doktoranci.
W sesji plenarnej usłyszeliśmy sześć interesujących wystąpień. Profesor Beata Pastwa–
Wojciechowska (UG) wygłosiła referat Różne
oblicza przemocy a wybrane zjawiska związane z
udzielaniem pomocy w relacji profesjonalista –
sprawca – ofiara. Profesor Marek Konopczyński (Pedagogium WSNS w Warszawie) wygłosił
prelekcję Dwa oblicza polskiej resocjalizacji w
problematyce przemocy. Profesor Jarosław
Utrat–Milecki (UW) wygłosił referat Przemoc
w rodzinie a zasady subsydiarności prawa karnego i kary jako ultima ratio. Uwagi penologiczne.
SSO dr Przemysław Banasik (Prezes Sądu
Okręgowego w Gdańsku) poruszył temat Wy-

miar sprawiedliwości wobec problemu przemocy.
Pan Andrzej Martuszewicz (Prezes Fundacji
Probare), Rola kuratorów sądowych w systemie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pracy
z osobami doznającymi przemocy, jak i sprawcami przemocy. Z kolei insp. Anna Kuźnia
(Komenda Główna Policji) zaprezentowała
Działania Policji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Problematyka przemocy ma charakter interdyscyplinarny, stąd też poza sesją plenarną konferencji odbywały się debaty w czterech równoległych panelach.
W pierwsze sesji panelowej Charakterystyka
zjawiska przemocy domowej: ujęcie psycho– socjo
–pedagogiczne referaty dotyczyły problematyki
fenomenu przemocy w paradygmatach nauk
społecznych. Druga sesja panelowa Zjawisko
przemocy w prawie: perspektywa osoby doznającej przemocy i perspektywa sprawcy odnosiła się
do wielu kontekstów prawnych, koncepcyjnych, jak i proceduralnych poszerzonych o
wątek badań socjologicznych. Trzecia sesja
panelowa zatytułowana została: Konsekwencje
dorastania w rodzinie z problemem przemocy.
Panel czwarty był poświęcony tematowi: Profilaktyka, interwencja, terapia, resocjalizacja: ograniczenia i możliwości systemowe, proceduralne i
metodyczne.
Cel Konferencji, jakim była dogłębna analiza
zjawiska przemocy w różnych kontekstach jej
występowania, przeprowadzona w multidyscyplinarnym dyskursie o zjawisku przemocy
z perspektywy badań naukowych z zakresu
prawa, pedagogiki, psychologii i socjologii,
został w pełni zrealizowany.
Uczestnicy konferencji podjęli próbę wypracowania przestrzeni przenikalności najnowszych
trendów badawczych, teoretycznych z praktycznymi w zakresie diagnostycznym, prewencyjnym, interwencyjnym, terapeutycznym,
proceduralnym.
Konferencja stała się przestrzenią poważnej i
szerokiej dyskusji nad rolą środowiska lokalnego i akademickiego w profilaktyce przemocy, a także integracji i pogłębianiu kooperacji
przedstawicieli różnych środowisk podejmujących działalność w tym zakresie.
dr Paweł Kozłowski, AP
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Instytut Psychologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Instytut Psychologii Stosowanej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz
Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka
zapraszają do udziału w

XXV Jubileuszowej Konferencji Psychologii Rozwojowej
Rozwój przez edukację w biegu życia: obszary nadal nierozpoznane
Kraków 16 – 18 czerwca 2016 roku

Co nowego w nauce:
zaproszenia i zapowiedzi

W dzisiejszym świecie niezwykle dynamicznych zmian cywilizacyjnych i kulturowych, wobec stałego
poszerzania się przestrzeni wolności i swobody ludzkich działań, edukację uznaje się za kluczowy
element rozwoju osobistego i społecznego. Podzielając ten pogląd, na XXV Jubileuszową Ogólnopolską Konferencję Psychologii Rozwojowej wybraliśmy wątek relacji między edukacją i autoedukacją a
rozwojem człowieka w ciągu całego życia, stawiając w centrum uwagi uczestników wcale nieoczywiste lub wręcz nieznane aspekty tego zagadnienia. Zapraszamy do nadsyłania wystąpień skoncentrowanych wokół tej problematyki.
Proponujemy następujące obszary wymiany wiedzy, doświadczeń i dyskusji naukowej:
Wiedza o rozwoju w działaniach edukacyjnych Granice i możliwości oddziaływań edukacyjnych Media jako przestrzeń edukacji Autoedukacja jako droga rozwoju Rozwój i wychowanie w rodzinie
Diagnoza rozwoju i jej znaczenie w edukacji Aksjologia rozwoju i edukacji
Miejsce obrad:
Instytut Psychologii UJ; Kraków ul. Ingardena 6
Proponowane formy wystąpień: wykłady plenarne głoszone przez zaproszonych Gości, sympozja i sesje tematyczne, fora problemowo-dyskusyjne, sesje plakatowe i warsztaty.
Rejestracja na Konferencję odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.25okpr.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 marca 2016 r.
Opłata konferencyjna: 590 zł opłata regularna wniesiona do 30 marca 2016 r.; 550 zł opłata dla
członków Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwojowej, którzy opłacili składki członkowskie za
lata 2015 i 2016; 450 zł opłata dla doktorantów; 250 zł opłata za bierne uczestnictwo we wszystkich
wydarzeniach konferencyjnych z wyjątkiem bankietu; 650 zł opłata wniesiona po 30 marca 2016 r.
Opłatę konferencyjną prosimy regulować przelewem na konto bankowe: BGŻ BNP Paribas S.A.
37 2030 0045 1110 0000 0414 9390; Ostateczny termin uiszczenia opłaty to 30 kwietnia 2016 r.
Opłata konferencyjna obejmuje:
Materiały konferencyjne, Udział w wydarzeniach naukowych, Przerwy kawowe i obiadowe, Udział w
bankiecie, Dotację wydawnictwa Psychologia Rozwojowa, Informacje na temat bazy noclegowej,
dojazdu na miejsce obrad, a także programu Konferencji zamieszczane będą na stronie Konferencji.
W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Komitetem Organizacyjnym Konferencji:
dr Małgorzata Stępień – Nycz (sekretarz) m.stepien@uj.edu.pl
mgr Magdalena Kosno (sekretarz) kosno.magdalena@gmail.com (tel. 668436900)
dr hab. Dorota Kubicka
Przewodnicząca Komitetu Programowego

dr hab. Dorota Czyżowska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. Maria Kielar – Turska
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka
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Zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Psychologia w
służbie rodziny – Bezpieczeństwo rodziny w zmieniającym się świecie”, która odbędzie się w Gdańsku w dniach 24 – 25 maja 2016 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.
Proponowane obszary tematyczne:
•
Bezpieczne i zakłócone relacje w rodzinie
•
Bezpieczeństwo rodziny w obliczu migracji
•
Zdrowie a poczucie bezpieczeństwa w rodzinie
•
Bezpieczeństwo ekonomiczne rodziny
•
Bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych
•
Źródła bezpieczeństwa emocjonalnego (zdrowie psychiczne rodziców, jakość relacji
emocjonalnych w rodzinie, stabilizacja ekonomiczna, sytuacja geopolityczna)
•
Źródła bezpieczeństwa duchowego rodziny (sekularyzacja społeczeństwa, ewolucja hierarchii wartości, dziecko w sekcie, agresywna religijność i agresywny ateizm, poczucie

Konferencja międzynarodowa
Oblicza miłości i samotności w cyklu
życia człowieka
Zielona Góra 6 - 7 czerwca 2016r.
Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum do wymiany podglądów, dyskusji oraz prezentacji wyników badań na temat szczególnych doświadczeń człowieka w całym cyklu życia, jakimi są miłość i samotność. Teoretyczne
ramy konferencji zakreślają, z jednej strony, klasyczna teoria emocji i psychologia
pozytywna, z drugiej - psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia. Proponowa•
•
•
•
•

•
•
•

Miłość rodzicielska
Miłość w związku partnerskim
Miłość i zdrada
Miłość i szczęście
Przywiązanie, więź, bliska relacja
Ewolucja miłości
Wzorce miłości wyniesione z
dzieciństwa
Miłość i samotność w pracy

•
•
•
•

•

Samotność w dzieciństwie i okresie dorastania
Samotności ludzi starszych
Samotność osób kreatywnych
Samotność osób chorych
Samotność z wyboru.

Więcej na: http://ip-wppsuz.simplesite.com/
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Zaproszenie na XV Konferencję
European Association for Research on Adolescence Biennial Conference
16-19 września 2016, La Barrosa niedaleko Kadyksu, Hiszpania
Konferencja poświęcona jest badaniom nad okresem dorastania. Uczestniczą w niej zarówno doświadczeni badacze z całego świata, jak i praktycy. W ostatnich latach liczba uczestników
wahała się pomiędzy 320 a 450.
Temat przewodni tegorocznej konferencji brzmi Qué será, será? Adolescent Research into
the Future: Visions and Challenges. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z
przemianami rozwojowymi w okresie dorastania, rolą grup i instytucji społecznych, czynnikami
ryzyka, zaburzeniami, zdrowiem psychicznym oraz fizycznym, tożsamością, rolami płciowymi,
zagadnieniem mniejszości narodowych, interwencji, różnic indywidualnych, innowacyjnymi
metodami badawczymi, itd.
Termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję upływa 31 marca 2016. r, informacja o akceptacji zgłoszeń zostanie udostępniona do 30 kwietnia b.r.
Możliwe rodzaje zgłoszeń obejmują: sympozja (trwające 90 minut, obejmujące wystąpienia
czterech prelegentów oraz dyskutanta lub pięciu prelegentów bez dyskutanta);sesje dyskusyjne
(trwające 90 minut, moderowane; celem sesji dyskusyjnych jest wymiana idei dotyczących danego zagadnienia),wystąpienia indywidualne (które zostaną przez organizatorów pogrupowane w
sympozja składające się z 4-5 referatów);postery (które mogą zostać wcześniej zgłoszone do
nagrody SECNet Best Poster Award).
Oprócz wystąpień prelegentów, jak na każdej konferencji EARA, przewidziane są również wykłady plenarne, spotkania z autorytetami w różnych dziedzinach badań nad okresem dorastania
oraz przedkonferencyjne warsztaty. Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie
www.eara2016.com.

**********
INNE INTERESUJĄCE KONFERENCJE ORGANIZOWANE W POLSCE
5th International Interdisciplinary Memory Conference "Memory, Trauma and Recovery", 16-17 czerwca, Gdańsk http://memorytrauma.ug.edu.pl/
6 Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców
„Wokół wartości współczesnego człowieka – tradycja a nowoczesność”, 14-16
kwietnia, Bydgoszcz http://ikd.edu.pl/
9th International Conference on the Dialogical Self, 7-10 września, Lublin http://www.dialogicalself-9.com/
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**********
INNE INTERESUJĄCE KONFERENCJE ORGANIZOWANE ZAGRANICĄ
XXIV Biennial Meeting of the International Society for the Study of
Behavioural Development, 10-14 lipca, Wilno (Litwa) http://
www.issbd2016.com/en/
18th Biennial European Conference on Personality Psychology, 19-23
lipca, Timisoara (Rumunia) http://ecp18.psihologietm.ro/

XXXI International Congress of Psychology, 24-29 lipca, Jokohama
(Japonia) http://www.icp2016.jp/
XXIII International Congress of the International Association for
Cross-Cultural Psychology, 30 lipca - 4 sierpnia, Nagoja (Japonia) http://
www.iaccp2016.com/
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Interdyscyplinarna konferencja naukowa:
Kino, film i psychologia
16-17 czerwca 2016 roku Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Proponujemy Państwu podjęcie refleksji m.in. nad następującymi zagadnieniami:
•
Badania nad zapamiętywaniem obrazów, sekwencji i narracji filmowych;
•
Neuropoznawcze mechanizmy przetwarzania przekazów audiowizualnych; Identyfikacja/e, projekcja, immersja i przeżycie emocjonalne widza; zwrot afektywny w kinie;
•
Modele odbioru i strategie recepcji filmu w ujęciu (neuro)poznawczym i kognitywnym;
•
Zastosowania filmu w praktyce psychologicznej i psychoedukacyjnej
•
Zastosowanie filmu w terapii (kinoterapia, filmoterapia) i diagnozie psychologicznej;
warsztaty i treningi psychologiczne z wykorzystaniem filmu: studium przypadku;
•
Reprezentacje/obrazy chorób psychicznych, psychologów i terapeutów w kinie popularnym i produkcji telewizyjnej;
•
Kino traumy;
•
Kino medycznych metafor: filmy schizofreniczne, filmy autystyczne (introwertyczne);
Zgłoszenia na konferencje należy kierować do 15 marca 2016 roku na adres mailowy:
obm@up.krakow.pl z dopiskiem: „Film i Psychologia: imię i nazwisko uczestnika”.

Publikacje
polecane książki i artykuły
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The Structure of the European Education Systems
2015/16: Schematic Diagrams

Early Childhood Education and
Care Systems in Europe: National Information Sheets –
2014/15

Czy chcecie się dowiedzieć, jak zorganizowany jest system edukacji w Europie? Jaki
jest wiek rozpoczynania edukacji? Jak długo
trwa nauka w szkole średniej?

Czy szukasz jasnego i zwięzłego przeglądu kluczowych aspektów systemu wczesnej edukacji i opieki w Europie?

Rekomendowany tu raport daje pogląd
na strukturę edukacji od nauczania początkowego poprzez wszystkie jej szczeble pokazując stan na rok szkolny
2015/16 uwzględniając 42 systemy edukacyjne.

Rekomendowany tu raport zawiera
użyteczne informacje dla każdego kto
poszukuje zrozumienia systemu wczesnej edukacji i opieki. Obejmuje on
wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz
stowarzyszone z Eurydice. Jest on poszerzeniem i uzupełnieniem informacji
zawartych w raporcie na temat systemów edukacji (rekomendacja obok).

W każdym kraju opisana jest organizacja
systemu edukacyjnego na pięciu poziomach: edukacja przedszkolna, edukacja
wczesnoszkolna, szkoła średnia, edukacja po szkole średniej, programy oferowane w szkolnictwie wyższym.
Dane obejmują 28 krajów członkowskich UE, jak również inne kraje należące do sieci Eurydice.
Raport można znaleźć na:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/
mwikis/eurydice/index.php/
Publications:The_Structure_of_the_European_
Education_Systems_2015/16:_Schematic_Dia
grams
Poleca dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz,
prof. UWM

Raport można znaleźć na:

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/
mwikis/eurydice/index.php/
Publications:Early_Childhood_Education_and_
Care_Systems_in_Europe:_National_Infor
mation_Sheets_%E2%80%93_2014/15

Poleca dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz,
prof. UWM
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Publikacje

Czasopismo Psychologia Rozwojowa

Numer 6

Czasopismo Psychologia Rozwojowa
(wcześniej: Kwartalnik Polskiej Psychologii Rozwojowej) powstało w 1993 roku z inicjatywy
psychologów prowadzących badania nad
rozwojem człowieka a skupionych w Sekcji
Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od początku stanowiło forum wymiany myśli i doświadczeń
dotyczących zarówno badań nad rozwojem
jak i psychologicznej praktyki związanej z
diagnozowaniem i wspomaganiem rozwoju.
Na łamach Psychologii Rozwojowej wypowiadają się nie tylko psychologowie ale również
przedstawiciele innych dyscyplin prowadzących badania nad rozwojem człowieka, między innymi: antropolodzy, filozofowie, lekarze, pedagodzy. Taka otwarta formuła czasopisma pozwala na interdyscyplinarne rozważanie problemów rozwoju.
W Psychologii Rozwojowej publikowane są
artykuły zawierające teoretyczne omówienia
zagadnień rozwoju, prezentujące syntetyczne
przeglądy badań na wybrany temat, przedstawiające wyniki badań empirycznych a także
recenzje wybranych publikacji na temat rozwoju oraz sprawozdania z ważnych kongresów i konferencji dotyczących rozwoju człowieka. Prace ukazują rozwój człowieka w
pełnym cyklu życia, od okresu prenatalnego
do wieku senioralnego. Dotyczą zarówno
normy rozwojowej jak i zaburzeń rozwoju.
Wzbogacają wiedzę o rozwoju o człowieka
prezentowaną w zagranicznych czasopismach
o wyniki badań prowadzonych w rodzimym
środowisku społeczno-kulturowym. Niektóre z czterech zeszytów ukazujących się w
ciągu roku mają wyraźny zakres tematyczny
zaznaczony w tytule, dzięki czemu dostarczają zarazem całościowego obrazu wybranej
problematyki rozwoju człowieka.
Czasopismo Psychologia Rozwojowa prezentuje aktualną wiedzę o rozwoju, stanowiąc
cenne uzupełnienie publikacji podręcznikowych. Jest jedynym na polskim rynku czasopismem zajmującym się rozwojem człowieka.
Rekomendujemy je zarówno pracownikom
nauki badającym problemy rozwoju, studentom kierunków psychologicznych, pedago-

gicznych, medycznych a także psychologom i
pedagogom praktykom.
Warto podkreślić ciągły rozwój czasopisma, którego wyrazem jest między innymi wciąż poszerzana indeksacja w bazach
danych, uwzględnienie czasopisma na liście
ERIH+, a także rosnąca ocena czasopisma w ewaluacji ministerialnej; w roku
2015 czasopismo w ewaluacji MNiSW
uzyskało 13 punktów.
W najbliższym, pierwszym numerze
czasopisma na rok 2016, ukażą się między
innymi artykuły: Predyktory (podmiotowe i sytuacyjne) efektywnej adaptacji szkolnej – ujęcie
rozwojowe (M. Farnicka, H. Liberska, J.E. Nurmi), Parental attitudes of mothers and fathers
and adolescent shyness and egocentrism (L.
Wojciechowska, M. Jasik), Skala Experience in
Close Relationships-Revised: struktura, rzetelność
oraz skrócona wersja skali w polskiej próbie (K.
Lubiewska i in.), Nabywanie niemanualnych
elementów języka migowego (J. Kotowicz),
Współzależność religijności z poczuciem sensu
życia i nadzieją w okresie późnej adolescencji
(D. Krok).
Zapraszamy do nadsyłania oryginalnych artykułów, zarówno o charakterze teoretycznym, przeglądowym, jak i raportów z badań
empirycznych, a także sprawozdań z konferencji w obszarze psychologii rozwoju człowieka i recenzji nowych, ważnych dla dziedziny publikacji.
Czasopismo można zamówić poprzez
stronę internetową Wydawnictwa UJ oraz
poprzez stronę internetową czasopisma.
Wszystkie numery można zamawiać w wersji
drukowanej lub elektronicznej. Dodatkowo,
cała zawartość numerów z lat 20092014 dostępna jest bezpłatnie w wersji
elektronicznej, na stronie internetowej
czasopisma (http://www.ejournals.eu/
Psychologia-Rozwojowa).
Dodatkowe informacje dotyczące
zamawiania pojedynczych artykułów oraz
całych numerów można znaleźć na stronie
internetowej: http://www.ejournals.eu/jakzamawiac/.
Dr Małgorzata Stępień-Nycz, UJ, Sekretarz
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Młodzi w nauce

Early Researchers Union
European Association of Developmental Psychology

Co nowego w ERU/EADP?
Po intensywnym czasie 17th European Conference of Developmental Psychology (Braga,
Portugalia), podczas której ERU/EADP zorganizowało wiele inicjatyw, członkowie ERU/EADP
planują kolejne wydarzenia. Zachęcamy do
udziału:

Zgłoszenia abstraktów do 31 marca 2016.
Więcej informacji na stronie: http://iaahcongress20.com/ . Jeśli pojawią się jakieś pytania, zachęcamy do kontaktu: info@iaahcongress20.com.

Dr. Maja K. Schachner,University of
Potsdam, Germany
Dr. Delia Stefenel, The “Lucian Blaga” UniThe
Cultural
Diversity, Migration, and Education
versity of Sibiu, Romania
The “Lucian Blaga” University of Sibiu
(Rumunia) zaprasza na 10 edycję Konferencji
organizowaną przez Katedrę Stosunków
Miedzynarodowych, Nauk Politycznych i
Bezpieczeństwa, razem z Wydziałem Nauk
Społecznych i Humanistycznych. Konferencja
gromadzi praktyków i badaczy z obszaru stosunków międzynarodowych, psychologii, socjologii, antropologii, nauk politycznych i edukacyjnych. Konferencja odbędzie się w “Lucian
Blaga” University of Sibiu, w Rumunii, w urokliwym mieście Sibiu. Osobom, które nie mogą
uczestniczyć w konferencji, umożliwiamy wystąpienie wirtualne za pośrednictwem Skype’a
(~ 15 min). Konferencja odbędzie się w dniach
27-29 maja 2016 r. Więcej informacji na stronie: http://www.conf-crissp.com/424117041

Dr. Fitim Uka
University of Freiburg, Germany
Zapraszamy wszystkich pracowników służby
zdrowia, naukowców, profesorów oraz studentów do udziału w 20th European Congress of
Iternational Association of Adolescent Health
(Prisztina, Kosowo, 14 17 września 2016). Celem konferencji jest wymiana pomysłów i doświadczeń we wszystkich dziedzinach związanych ze zdrowiem adolescentów. Abstrakty
mogą mieć charakter research-focused, clinical
-focused, or program focused (w formie referatu lub plakatu). Wszystkie abstrakty zostan
zrecenzowane przez komitet naukowy.

Conference organizowana jest przez University of
Potsdam, usytuowanym na obrzeżach Berlina
(Niemcy), w dniach 7-9 lipca 2016 r. Tą interdyscyplinarną konferencję, finansowaną przez
German Research Foundation (DFG), organizuje
Inclusive Education department and the Potsdam
Center for Empirical Research on Inclusive Education (ZEIF) razem z Wydziałem Nauk Humanistycznych. Konferencja odbędzie się w języku
angielskim. Więcej informacji o konferencji na
stronie http://www.diversity2016.org.
Jeśli
pojawią się jakieś pytania, zachęcamy do kontaktu: diversity2016@uni-potsdam.de.
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/.

Dr Justyna Michałek, UWM
Przedstawiciel Polski ERU EADP
jmichałek@wp.pl
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Co nowego w SECNet?

Młodzi w nauce:

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

Nowości na stronach
EARA-SECNet
W dziale Emerging Scholars
Spotlights zaprezentowane
zostały najnowsze artykuły
autorstwa młodych naukowców będących członkami
SECNet.
W lutym ukazał się opis artykułu Johanny Carlsson, Marii
Wängqvist oraz Ann Frisén z
Uniwersytetu w Gotenborgu,
prezentujących interesujące
wyniki badań nad dyfuzją tożsamości w okresie wczesnej
dorosłości. Zaprezentowane
zostały również wyniki badań
Kai'a Hatano, Kazumi Sugimury oraz Elisabetty Crocetti,
dotyczące ciemnych i jasnych
stron formowania się tożsamości w okresie adolescencji.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://
earasecnet.weebly.com/
emerging-scholarspotlight.html

Konferencja European
Association for Research on Adolescence
Do końca marca bieżącego
roku trwa przyjmowanie zgłoszeń na European Association
for Research on Adolescence.
Zgłaszać można sympozja,
indywidualne wystąpienia,
panele dyskusyjne oraz postery (które mogą wziąć również
udział w konkursie SECNet
Best Poster Award). Oprócz
wystąpień prelegentów, jak
na każdej konferencji EARA,
przewidziane są również wykłady plenarne, spotkania z
autorytetami w różnych dzie-

dorastania oraz przedkonferencyjne warsztaty.
Tegoroczna konferencja EARA odbędzie się w przepięknej La Barrosa, niedaleko Kadyksu (Hiszpania). 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
Temat przewodni konferencji
to Qué será, será? Adolescent
Research into the Future: Visions
and Challenges.
Wszelkie najważniejsze informacje organizacyjne można
znaleźć na stronie konferencji:
http://www.eara2016.com/
Organizatorzy zachęcają do
zgłaszania sympozjów tematycznych stanowiących doskonałą okazję do wymiany poglądów i informacji przez badaczy z różnych środowisk
naukowych. Na forum dyskusyjnym na stronie SECNet
pojawiły się zaproszenia do
udziału w sympozjach poświęconych: wkraczaniu w dorosłość, zachowaniom przestępczym w okresie dorastania,
problemom internalizacyjnym,
tożsamości oraz motywacji i
sukcesie edukacyjnym.

Członkowie EARA
SECNet objęci są obniżoną stawką opłaty konferencyjnej!

Zaproszenia do udziału
w innych konferencjach
Na stronach internetowych
EARA pojawiły się zaproszenia do udziału w:
30th Congress of the European Federation of Psychology
Students’ Associations
(EFPSA), który odbędzie się w
Portugalii w pierwszym tygodniu maja,
XXIV Biennial Meeting International Society for the Study
of Behavioural Development,
które odbędzie się 10-14 lipca
2016 w Wilnie (podczas tej
konferencji odbędzie się sympozjum EARA, prowadzone
przez Elisabettę Crocetti i
Saskię Kunnen, a poświęcone
będzie najnowszym doniesieniom z badań nad okresem
dorastania), a także
European Conference on
Personality, która odbędzie
się w dniach 19-23 lipca 2016
w rumuńskiej Timisoarze.
Więcej informacji na temat
tych interesujących wydarzeń
można znaleźć na stronie:
http://www.earaonline.org/
news/

Zapraszamy do SECNet!
Więcej informacji
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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Jak prawidłowo nadać
habilitację?

Informacje

Głos środowiska

Jerzy Brzeziński, Hubert Izdebski

nadawania stopnia doktora habilitowanego.
Tym bardziej nakazuje to poszukiwanie jednoznacznych odpowiedzi na pytania stawiane w praktyce – zwłaszcza w tych materiach, w których występuje wiele wątpliwości, a praktyka okazuje się niejednolita.
(…). Konieczne jest zatem podkreślenie, że
nowa procedura habilitowania, określona
przede wszystkim w art. 18a ustawy
o stopniach naukowych i tytule naukowym,
wymaga od rad uprawnionych jednostek
zmiany dotychczasowych nawyków, jeśli
chodzi o podejmowanie uchwał kończących
postępowanie habilitacyjne.

O ile do 1 października 2013 r. przez dwa
lata istniała stosunkowo szeroko wykorzystywana możliwość wszczynania
i przeprowadzania przewodów habilitacyjnych (…) o tyle obecnie we wszelkich postępowaniach w sprawie nadania stopnia
doktora habilitowanego stosuje się nowe
przepisy. Uległy one jedynie minimalnym
zmianom (…). Mimo zatem propozycji istotniejszych zmian przedstawianych przez różne gremia, rozwiązania przyjęte w 2011 r. Więcej w: Forum Akademickim 1/2016
nabrały względnie trwałego charakteru.
W dość licznych punktach pozostają one
nieklarowne, a nieklarowności z istoty swojej nie mogą, i tego nie czynią, usuwać kolejne – obecnie mamy już trzecie – rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu
i warunków przeprowadzenia postępowania
m.in. w postępowaniu habilitacyjnym.
Nieklarowność nie ułatwia stosowania przepisów przez prawie dokładnie – jest ich aż
tyle – 550 rad jednostek uprawnionych do

Będą zmiany w zatrudnianiu na uczelniach
i w systemie wynagrodzeń
Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki, zapowiedział prace nad nową
ustawą o szkolnictwie wyższym. W jej ramach zamierza również zmodyfikować zasady zatrudniania nauczycieli akademickich. – Planujemy uruchomić
trzy ścieżki kariery: naukowo-dydaktyczną, dydaktyczną i wdrożeniową – zapowiada. …..
Więcej w: Gazeta Prawna: http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/
artykuly/920002,zmiany-w-zatrudnianiu-na-uczelniach-reforma-systemuwynagrodzen.html

BIULETYN Polskiego Stowarzyszenia
Psychologii Rozwoju Człowieka
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Dlaczego warto należeć do

Dołącz do nas!

Stowarzyszenia



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



Organizujemy co roku ogólnopolskie konferencje naukowe, gromadzące
ponad 100 osób, na których omawiane są wyniki badań naukowych i rozwiązania praktyczne w obszarze rozwoju człowieka. W 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 13 pkt oraz na liście ERIH+.

Deklaracja członkowska znajduje się na stronie Stowarzyszenia:
http://www.psprc.edu.pl/dolacz-do-nas
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DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA PSYCHOLOGII
ROZWOJU CZŁOWIEKA

Załącznik - REKOMENDACJA
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Wniosek do Nagrody im. Stefana Szumana

Instytut/osoba ................................................................................................................

zgłasza do Nagrody im. Stefana Szumana następującą (e) pracę (e):

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

W załączeniu:

1.

egzemplarze pracy/ książki/artykułu w wersji papierowej lub wersja elektroniczna

2.

recenzje pracy / książki/artykułu

3.

uzasadnienie wnioskodawcy

Adres wnioskodawcy:

Tel:

e-mail:

fax:

