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Lew Siemionowicz  Wygotski 

(1896 – 1934) urodził się w Orszy na Białoru-

si.  Od dzieciństwa  wykazywał nadzwyczajne 

zdolności: uczył się samodzielnie, korzystając 

jedynie z konsultacji nauczyciela; sam nauczył 

się języka esperanto; był dobry we wszystkich 

przedmiotach; fascynowała go literatura i 

filozofia. W 1913 r ukończył gimnazjum ze 

złotym medalem. Studiował prawo na Impera-

torskim Uniwersytecie w Moskwie, a następ-

nie  podjął studia na wydziale historyczno-

filozoficznym Uniwersytetu Szaniawskiego. 

Wówczas zainteresował się psychologią. Jed-

nocześnie rozpoczął pracę krytyczno-

literacką i mając 19 lat opublikował zbiór ese-

jów. Praca ta ukazała się w języku polskim w  

1980 roku pt. Psychologia sztuki. Warto 

przeczytać choćby jeden z zamieszczonych 

tam esejów, by poznać walory intelektu ich 

młodego autora.  

Przez wiele lat Wygotski łączył pracę krytycz-

no-literacką z prowadzeniem badań psycholo-

gicznych. W latach 20-tych  podejmuje współ-

pracę z A. Łurią i A.N. Leontiewem. Zainte-

resowany jest badaniami nad rozwojem my-

ślenia i mowy oraz zaburzeniami tych funkcji 

psychicznych. Ważnym momentem w jego 

naukowym rozwoju jest wyjazd na konferen-

cję w Londynie i kontakt z wieloma europej-

skimi uniwersytetami. Znajomość prac zna-

czących uczonych znalazła wyraz w opatrywa-

niu przedmowami przekładów ich dzieł na 

język rosyjski.   

Wygotski stworzył kulturowo-historyczną kon-

cepcję rozwoju, zaznaczając istotną rolę w tym 

procesie stosunków międzyludzkich i produk-

tów kultury, z których najważniejszy jest ję-

zyk. Produkty kultury upośredniają działal-

ność człowieka, tworzą semiotyczny pomost 

między czynnościami interpsychicznymi a 

intrapsychicznymi. Badanie rozwoju psychicz-

nego wymaga historycznego podejścia troja-

kiego rodzaju: z punktu widzenia historii jed-

nostki (ontogenezy), historii gatunku 

(filogenezy) i historii społeczeństwa. Rozwój 

polega na zmianie całości struktury, co okre-

śla zmiany każdej jej części. W każdym okre-

sie pojawia się centralna nowa forma rozwo-

jowa, która kieruje całym procesem rozwoju. 

Uchwycenie dynamiki rozwoju wymaga zro-

zumienia relacji między osobowością dziecka 

a jego społeczną sytuacją rozwoju w danym 

okresie. W procesie rozwoju Wygotski wy-

różnił okresy stabilne (5 okresów) oraz okre-

sy przejścia o rewolucyjnym charakte-

rze, zwane kryzysami (6 kryzysów), w któ-

rych powstają nowe formy rozwojowe. Pod-

stawowym mechanizmem rozwoju jest interio-

ryzacja. Dzięki interioryzacji w rozwoju nastę-

puje przejście: od działań zewnętrznych do 

wewnętrznych, od działań praktycznych do 

upośrednionych przez symbole i znaki, od 

działań niezależnych od słowa do słów, które 

zastępują działanie, od czynności interpsy-

chicznych do intrapsychicznych. 

Wygotski stworzył funkcjonalną metodę 

podwójnej stymulacji do badania rozwoju 

myślenia, wyodrębniając w tym procesie 

następujące etapy:      
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myślenie synkretyczne, myślenie kom-

pleksowe (kompleks skojarzeniowy, ko-

lekcja, łańcuchowy, dyfuzyjny, pseudo-

pojęcie), myślenie pojęciowe. Ustalił 

także etapy rozwoju mowy: język opa-

nowuje dziecko w interakcjach społecz-

nych, opartych na mowie zewnętrznej, a 

następnie w procesie interioryzacji 

przechodzi pomostem semiotycznym, 

jakim jest mowa egocentryczna, na po-

ziom mowy wewnętrznej. 

Ważnym czynnikiem rozwoju jest nau-

czanie. Aby miało znaczenie rozwijające 

powinno być prowadzone w strefie 

najbliższego rozwoju, w przestrzeni 

między aktualnymi umiejętnościami a 

potencjalnymi możliwościami rozwijają-

cej się jednostki. Koncepcja strefy naj-

bliższego rozwoju przyczyniła się do 

tworzenia programów stymulowania 

rozwoju (np. M. Budoffa: Learning Po-

tential and Educability Program (1974), 

przeznaczony dla osób zaniedbanych 

wychowawczo), a także do stawiania 

diagnozy dynamicznej, służącej określa-

niu prognoz rozwoju jednostki. 

Wiele ośrodków naukowych na świecie 

prowadzi badania inspirowane koncep-

cją L.S. Wygotskiego, m.in. instytut kie-

rowany przez J. Wertscha na Uniwersy-

tecie Clarka w USA. Oryginalność myśli 

Lwa S. Wygotskiego oraz niezwykła in-

tuicja badawcza sprawia, że jego prace 

nadal inspirują nowe projekty badawcze, 

a jego myśli przetrwały próbę czasu.  

Dwaj interpretatorzy myśli Wygotskie-

go: J. Wertsch i W. Zinczenko 

(Uniwersytetu Moskwski) zorganizowali 

w  1994 roku międzynarodową konfe-

rencję poświęconą  myśli naukowej Wy-

gotskiego, w której uczestniczyła córka  

Gita Wygotska, która jako dziecko 

rozwiązywała eksperymentalne zadania 

do badania rozwoju myślenia, pomysłu 

ojca. W konferencji tej wzięli udział 

m.in. polscy psychologowie rozwoju 

człowieka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska,  

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psycholo-

gii Rozwoju Człowieka  

 

(w załączeniu: 1. portret Wygotskiego, 

2. badanie Gity Wygotskiej jako dziecka, 

3. Na konferencji polscy psychologowie 

Maria Kielar-Turska, Adam Niemczyń-

ski, Jan Łuczyński i Gita Wygotska) 
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WALNE ZGROMADZENIE 

CZŁONKÓW — Sprawozdanie  

 

W dniu 22 lutego 2016 roku, w budynku 

APS w Warszawie,  odbyło się zebranie 

Zarządu PSPRC. Sekretarz  Stowarzysze-

nia, Magdalena Kosno przedstawiła spra-

wozdanie z poprzedniego zebrania Zarzą-

du (1.06.2016), przypominając o  ważnych 

zdarzeniach związanych z założeniem 

PSPRC w miejsce rozwiązanej Sekcji Psy-

chologii Rozwojowej PTP. Stowarzysze-

nie zostało zarejestrowane w Sądzie 

Rejonowym w Krakowie w dniu 30 

kwietnia 2015 roku (KRS: 0000555098, 

NIP: 6772388711, Regon: 361400636). 

Decyzją Sądu Okręgowego w Krakowie I 

Wydział Cywilny, z dnia 17 września 2015 

roku przerejestrowano czasopismo 

Psychologia Rozwojowa do Polskiego 

Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju 

Człowieka. Zostało również otwarte 

konto bankowe dla Polskiego Stowarzy-

szenia Psychologii Rozwoju Człowieka w  

Banku  BGŻ BNB Paribas S.A.  Została 

także przygotowana pieczątka PSPRC. 

Sekretarz poinformowała o redagowanym 

przez Beatę Krzywosz-Rynkiewicz Biulety-

nie Stowarzyszenia, wydawanym w formie 

elektronicznej pięciokrotnie w ciągu roku. 

Poinformowała o założeniu przez Jana Cie-

ciucha strony internetowej Stowarzyszenia 

www.psprc.edu.pl 

Sekretarz poinformowała o nowej edycji 

Nagrody im. S. Szumana, prosząc 

członków Zarządu o rozpropagowanie 

informacji  o nagrodzie i terminie (do 31 

marca 2016) nadsyłania prac w kategorii 

„publikacja” i w kategorii „praca doktor-

ska”. 

Poinformowano Zarząd, że  czasopismo 

Psychologia Rozwojowa uzyskało w 

ostatniej ocenie 13 punktów na liście 

B czasopism. Jan Cieciuch zwrócił uwagę, 

że ważnym wskaźnikiem branym pod uwa-

gę przy ocenie czasopism jest predicted 

impact factor (przewidywany wskaźnik cy-

towań). Maria Kielar-Turska przedstawiła 

również koszt druku jednego zeszytu 

czasopisma (ok. 650-800 zł za arkusz; 

każdy zeszyt ma ok. 9 arkuszy, co daje 

kwotę około 7 tysięcy zł). Po konferencji 

na UKSW w Warszawie PSPRC dysponuje 

kwotą 40 tysięcy złotych, przewidziane na 

wydawnictwo czasopisma oraz inne wy-

datki bieżące PSPRC, takie jak obsługa 

konta, opłaty sądowe związane z rejestra-

cją. 

Ewa Gurba, skarbnik Stowarzyszenia poin-

formowała o pierwszych wpłatach 

składek członkowskich (42 osoby) oraz 

o opłacie profesjonalnej obsługi konta Sto-

warzyszenia w wysokości 50 zł/ miesiąc. Z 

konta dokonane będą również opłaty są-

dowe związane z rejestracją działalności 

gospodarczej Stowarzyszenia. 

Podjęto Uchwały o zwolnieniu Marii Kielar

-Turskiej z opłaty członkowskiej za rok 

2015 i 2016 ze względu na poniesione 

koszty sądowe i organizacji zaplecza admi-

nistracyjnego. 

Dorota Czyżowska przedstawiła procedu-

rę  zarejestrowanie działalności gospodar-

czej Stowarzyszenia. Poinformowała, że 

niezbędne kroki należy podjąć przed roz-

poczęciem czynności f inansowo -

organizacyjnych związanych z XXV OKPR 

(czerwiec 2016). Po pierwsze, Zarząd 

przegłosował (jednogłośnie) decyzję o 

prowadzeniu działalności gospodar-

czej przez PSPRC. Po drugie, zostały 

przygotowane zmiany w Statucie PSPRC, 

które przesłano członkom i przegłosowa-

no następnego dnia na Walnym Zebraniu 

(23.02.2016). 
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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. 

UWAGA!! 

DZIAŁA JUŻ STRONA INTERNETOWA STOWARZYSZENIA 

www.psprc.edu.pl 

Beata Krzywosz-Rynkiewicz omówiła sprawy związane z redagowaniem 

Biuletynu i zebrała zgłoszenia tematów do kolejnych numerów. 

Zgłoszono pozytywne opinie wyrażane przez czytelników na temat Biuletynu. 

Dorota Czyżowska przedstawiła stan przygotowań do XXV Jubileuszo-

wej OKPR. Patronat Honorowy przyjął Rektor UJ. Funkcjonuje strona konfe-

rencji 25okpr.pl, na której znajdują się wszystkie informacje oraz formularze. 

Przewiduje się nową formę: forum/sympozjum dyskusyjne z maksymalnie czte-

rema wystąpieniami i rozbudowaną dyskusją. 

 

Zarząd jednogłośnie przyjął Uchwałę o wprowadzenie formalnych zmian do Regulami-

nu Nagrody im. S. Szumana, tj. wprowadzenie nazwy Stowarzyszenia w miejsce nazwy 

Sekcji. Przyjęto również Uchwałę 4/2016 o składzie Kapituły Nagrody: prof. Anna Mat-

czak, prof. Janusz Trempała, prof. Adam Niemczyński. Podjęto również dyskusję o 

formie Nagrody dla laureata. Uzgodniono, że będzie to  dyplom w formie grawerunku. 

Maria Kielar-Turska podziękowała członkom Zarządu, którzy wykonali ważne zadania: 

Dorocie Czyżowskiej za dokonanie rewizji Statutu i wprowadzenie koniecznych 

zmian, Ewie Gurbie za zorganizowanie opieki nad Stowarzyszeniem od strony ekono-

micznej; Janowi Cieciuchowi za utworzenie strony internetowej, a Beacie Krzywosz-

Rynkiewicz za przygotowywanie Biuletynu. Dzięki tym pracom Stowarzyszenie może 

nabrać wyrazistej postaci i będzie rozpoznawalne przynajmniej w naszym kraju. Po-

dziękowania skierowano również do członków redakcji Psychologii Rozwojowej, których 

praca zapewnia dobrą jakość naszego czasopisma. Zwróciła się również do Członków 

Zarządu z prośba o poczucie współodpowiedzialności za Stowarzyszenie, podejmowa-

nie działań na zewnątrz, które służą dobru naszego Stowarzyszenia.  

prof. dr hab. Maria Kielar – Turska  

http://www.psprc.edu.pl
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Podstawy teoretyczne prowadzo-

nych eksploracji badawczych nad 

tożsamością religijną: 

Problematykę kształtowania się tożsamości 

religijnej można ujmować z dwóch perspek-

tyw teoretycznych: psychologii rozwoju religij-

ności oraz psychologii rozwoju tożsamości jed-

nostki. 

W psychologii rozwoju  religijności – 

tożsamość religijna definiowana jest jako 

podmiotowa i wolna autoidentyfikacja religij-

na, w tym subiektywna, jak też obiektywna 

przynależność wyznaniowa; opisywana jest 

poprzez komponenty (parametry) religijności 

człowieka oraz wiąże się z takimi psycholo-

gicznymi procesami, jak: (1) hierarchizacja 

struktur wartościujących i sensotwórczych, 

(2) zaangażowanie w życie religijne i odpo-

wiedzialność za wewnętrzne i zewnętrzne 

religijne wybory, (3) regulacyjną funkcja toż-

samości religijnej na życie i zachowanie jed-

nostki,  w tym na działania motywowane 

religijnie oraz ponoszenia konsekwencji, tak-

że negatywnych - osobistych wyborów reli-

gijnych, (4) międzygeneracyjna i międzyosob-

nicza (ja-ty) transmisja religijności, procesy 

podzielania wartości religijnych, jako istotne 

w kształtowaniu się i rozwoju tożsamości 

religijnej w biegu życia człowieka. 

W psychologii rozwoju tożsamości 

osobniczej podstawę teoretyczną stanowią: 

koncepcja rozwoju tożsamości ego (ego identi-

ty) E. Eriksona oraz koncepcja statusów tożsa-

mości J. Marcii, której autor zakłada występo-

wanie fazy eksploracji (exploration) oraz pod-

jęcia zobowiązania (commitment), oraz pro-

ponuje cztery statusy tożsamości: tożsamość 

osiągniętą, tożsamość nadaną, tożsamość 

moratoryjną i tożsamość rozproszoną. 

Pracami nad definicją i strukturą tożsamości 

religijnej oraz opracowaniem skal mierzących 

to zjawisko zajmowali się, m.in. S. Veerasamy 

(2003), D.M. Bell (2009), zaś w Polsce A. 

Wieradzka-Pilarczyk (2014). Tożsamość reli-

gijna definiowana jest przez Wieradzką-

Pilarczyk, jako „wewnętrzna autoidentyfikacja z 

rzeczywistością nadprzyrodzoną, tworzona 

przez osobę w dynamicznym procesie integracji 

indywidualnego oraz społecznego obrazu religij-

ności. Tworzenie tożsamości opiera się na dyna-

micznie i naprzemiennie zachodzących proce-

sach: (1) eksploracji i (2) zobowiązania 

(zaangażowania).” 

 

Najnowsze publikacje (2015): 

 

Wieradzka-Pilarczyk A. (2015). Tożsa-

mość religijna młodych Polaków.  Poznań: 

Wydawnictwo UAM, (ss.288). Autorka pre-

zentuje wyniki badań własnych z użyciem 

autorskiej metody (Skali Tożsamości Religijnej 

(STR). Badania przeprowadzone zostały 

wśród 599 osób w trzech grupach wieko-

wych: późnej adolescencji, wyłaniającej się 

dorosłości i wczesnej dorosłości i koncen-

trowały się na poszukiwaniach mechanizmów 

odpowiedzialnych za kształtowanie tożsamo-

ści religijnej w oparciu o wymiary i statusy 

tożsamości osobowej, wybrane komponenty 

religijności i duchowości oraz wybrane 

zmienne demograficzne, takie jak: płeć, reli-

gijne wychowanie oraz zaangażowanie w 

religijny obszar respondentów oraz ich ro-

dziców. 

 

Konferencje (2016): 

 

Elżbieta Rydz (KUL),  Anna Wieradzka-

Pilarczyk (UAM) - Kształtowanie się religijności 

i tożsamości religijnej młodzieży, referat w ra-

mach: Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

pt. Najnowsze trendy w psychologii rozwojowej, 

Sesja 2. pt. Religijne perspektywy rozwoju czło-

wieka, lublin, Lubelskie Towarzystwo Nauko-

we, 7 marca 2016r. 

 

 

Dr hab. Elżbieta Rydz, kUL 
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INTEGRACJA SENSORYCZNA MOŻE 

POMÓC W UCZENIU SIĘ  

Jestem nauczycielką pierwszej klasy. Mój uczeń jest 

chłopcem o opóźnionym rozwoju fizycznym. Ma 

trudności z prawidłowym trzymaniem i używaniem 

przyborów do pisania. Proszę powiedzieć mi w jaki 

sposób można wzmacniać mięśnie jego palców?  

Jak wskazują niektóre badania, od 15 do 45 % 

populacji ma niezidentyfikowane problemy, 

które wpływają  na możliwości ruchowe i ucze-

nie się w szkole oraz na rozwój emocjonalny i 

problemy w zachowaniu. Większość z nich to 

zaburzenia integracji sensorycznej.  

 

Czym jest integracja sensoryczna?  

Według definicji to proces, w którym następuje 

organizacja (porządkowanie) dostarczonych do 

naszego organizmu  bodźców zmysłowych: 

wzrokowych, słuchowych, dotykowych, węcho-

wych, smakowych, a także proprioceptywnych, 

kinestetycznych i przedsionkowych, tak by mo-

gły pomóc w realizacji różnych celów służących 

adaptacji. Np. zapamiętaniu, napisaniu , rozpo-

znaniu drogi, porozmawianiu itp. 

Proces integracji sensorycznej jest ściśle zwią-

zany z rozwojem, tym od najwcześniejszego 

dzieciństwa. Jeśli w rozwoju pojawiają się pro-

blemy np. ciążowe i okołoporodowe, zdrowot-

ne czy społeczne, to zakłócająco wpływają one 

na proces integracji sensorycznej, co skutkuje  

deficytami w integracji, a manifestuje się w za-

chowaniu. 

Przykłady probemów: 

5-letnie dziecko ma kłopoty w opanowaniu umiejęt-

ności jazdy na rowerze; 

7-letnie dziecko myli litery b – d i m – w; ma trud-

ności w różnicowaniu strony lewej i prawej czy w 

orientacji przestrzennej; 

10-letnie dziecko ma problemy w zespołowych 

grach zręcznościowych z wykorzystaniem np. piłki. 

Według C. Delacato zaburzenia kanałów senso-

rycznych mieszczą się w jednej z trzech katego-

rii: 

NADWRAŻLIWOŚĆ -  bardzo niski próg 

czuciowy pozwala na przekazywanie do mózgu 

za dużej ilości danych sensorycznych (może 

występować wtedy nadwrażliwość słuchowa, 

wzrokowa, dotykowa, smakowa i węchowa). 

PODWRAŻLIWOŚĆ  - powolny układ ner-

wowy, który przekazuje do mózgu za mało 

informacji  

BIAŁY SZUM – obszary mózgu odpowie-

dzialne za integrację bodźców sensorycznych 

same funkcjonują wadliwie, same wytwarzają 

zakłócenia lub szum w systemie.  

Jeśli o sukcesie naszej aktywności decyduje  to 

jak dużo informacji sensorycznej przyjmujemy i 

przetwarzamy (bo chodzi o to by nasze reakcje 

były adekwatne do bodźców), to w sytuacji 

deficytów integracji, osiągnięcie celu jest trud-

ne. Dziecko takie zamiast skupiać uwagę na 

słuchaniu, czytaniu, pisaniu itp., jest zajęte do-

starczaniem sobie bodźców, których ma za 

mało, walczy z nadmiarem bodźców lub do-

świadcza trudności w ich selekcji. Wiarygodna 

obserwacja tego problemu jest możliwa u 

dziecka  ok. 4 r.ż i później. Jeśli obserwacje 

wzbudzają jego obawy, powinien porozmawiać 

z rodzicami, by te obserwacje potwierdzić, uzu-

pełnić i wypracować z nimi  sposób poradzenia 

sobie z problemem. W tym celu należy poszu-

kać terapeutów integracji sensorycznej z odpo-

wiednimi kwalifikacjami, mającymi uprawnienia 

do posługiwania się metodami diagnozującymi 

rodzaj zaburzenia sensorycznego (testy, obser-

wacja kliniczna)  oraz potrafiącymi zaplanować 

na podstawie diagnozy terapię.  

Terapia integracji sensorycznej nie 

rozwiązuje wszystkich problemów edukacyj-

nych i społecznych dziecka i nie może zastąpić 

edukacji. Może natomiast poprawić uczenie się, 

zwiększa  samokontrolę i rozumienie natury 

przeżywanych problemów. Im wcześniej zosta-

nie dokonana prawidłowa obserwacja dziecka, 

zastosowane właściwe metody diagnozy, które  

wskażą deficyty leżące u podstaw problemów 

szkolnych dziecka, właściwego zachowania czy 

koordynacji ruchowej, tym efekty terapii inte-

gracji sensorycznej będą lepsze. 

Warto przeczytać 

V.F. Maas (1998). Uczenie się przez 

zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sen-

sorycznej. Warszawa: WSiP.  

C. H. Delacato (1995), Dziwne niepo-

jęte. Autystyczne dziecko. Warszawa: Wyd. 

Fundacja  Synapsis. 

Zofia Olesiak (psycholog kliniczny, terapeuta inte-

gracji sensorycznej, psycholog w przedszkolu inte-

gracyjnym n 68 we Wrocławiu)  
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Od kilku lat zaprzyjaźniam się z psycholo-

gami przeszłości. Wykładam historię myśli 

psychologicznej. Mam z tego wiele przy-

jemności intelektualnej. Jedną z nich jest 

odkrywanie, jak nasze bieżące badania za-

korzenione są w tym, co stało się z naszą 

dyscypliną około stu lat temu po drugiej 

stronie Atlantyku. Amerykańska psycholo-

gia daleka była wówczas od dzisiejszej mię-

dzynarodowej pozycji dominującej. Od lat  

była to psychologia świadomości Titchene-

ra i innych, wiodących niekończące się spo-

ry o strukturę i funkcje świadomości z 

wątpliwościami co do wiarygodności intro-

spekcji w tle. 

Pojawił się wówczas  John  Broadus 

Watson (1878-1958) i zaczęło się! W 

1913 roku ukazał jego manifest w postaci 

artykułu w Psychological Review i nic już nie 

było takie jak przedtem. Psychologia w 

ujęciu behawiorysty jest czysto obiektywną 

eksperymentalną gałęzią nauki przyrodniczej. 

Jej celem teoretycznym jest przewidywanie i 

kontrola zachowania. Introspekcja nie wchodzi 

do zestawu jej metod, ani też wartość nauko-

wa jej danych nie zależy od ich podatności na 

interpretację w kategoriach świadomości. Be-

hawiorysta, starając się o wytyczenie jednolite-

go schematu reakcji animalnej, nie uznaje 

żadnej granicy dzielącej człowieka od zwierzę-

cia. 

Szybkość, gotowość, kompletność i długo-

trwałość oddania się psychologii temu uję-

ciu  przedmiotu, sposobu i celu badania 

naukowego jest zupełnie unikalna w historii 

metamorfoz  wszelkich nauk. Dzisiaj wciąż 

wszystko jest tak, jak rewolucjonista Wat-

son zarządził. Wprawdzie psychologia po-

znawcza przykryła psychologię behawioral-

ną, ale przecież raczej się na niej usadowiła 

wygodnie, wcale nie naruszając fundamen-

talnych dyrektyw Watsona. 

Doktorem został w wieku 25 lat na Uni-

wersytecie w Chicago z dysertacją Animal. 

Education: The Psychological Development of 

the White Rat. Wcześnie też zakończył ka-

rierę  uniwersytecką jako skandalista oby-

czajowy, nie do zniesienia dla purytańskich 

kampusów uczelni amerykańskich. Zajął się 

z powodzeniem reklamą, dorobił dużych 

pieniędzy, lecz dotknęła go przedwczesna 

śmierć drugiej żony, a potem żył bez więzi 

emocjonalnej z dziećmi w odosobnieniu na 

zakupionej farmie po wycofaniu się na po-

zycje rentiera od 1946 roku.  

Mimo, że w wieku 37 lat został prezyden-

tem Amerykańskiego Towarzystwa Psy-

chologicznego i w 1915 roku wykład pre-

zydencki poświęcił fizjologii wyższej czyn-

ności nerwowej Iwana Pawłowa, laureata 

nagrody Nobla z 1904 roku, zaopatrując 

amerykańską psychologię behawioralną w 

najnowocześniejsze wówczas podstawy 

neurobiologiczne, w tym przede wszystkim 

w pierwszy eksperymentalny model ucze-

nia się (ang. learning),  to jednak - nie bez 

powodów przez niego samego dostarczo-

nych potem - wciąż historycy szukają miej-

sca, gdzie miałby się znaleźć w dziejach psy-

chologii. Także nie pomógł im w tym, paląc 

przed odejściem wszystkie swoje rękopisy.  

                                                                                    

Adam Niemczyński 
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Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP  

wraz z  

Pracownią Testów Psychologicznych PTP  

oraz  

Instytutem Psychologii Stosowanej UJ  

zapraszają w dniu 20 czerwca 2016 roku na  

 

II KRAKOWSKĄ KONFERENCJĘ DIAGNOSTYCZNĄ NOWE METO-

DY DIAGNOSTYCZNE DO BADANIA DZIECI I DOROSŁYCH 

Miejsce konferencji: Kraków, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, Wydział Zarządza-

nia i Komunikacji Społecznej UJ, sala 0.103 

 

W programie konferencji m.in.  

Testy do badania uwagi i pamięci dla dorosłych – nowe wersje i renormalizacje - 

BVRT http://www.practest.com.pl/benton-test-pamieci-wzrokowej-bentona ( 

http://www.practest.com.pl/benton-test-pamieci-wzrokowej-bentona ) 

DCS-II http://www.practest.com.pl/test-dcs-ii (http://www.practest.com.pl/test-dcs-

ii ) 

TUS http://www.practest.com.pl/test-uwagi-i-spostrzegawczosci-tus-69 (http://

www.practest.com.pl/test-uwagi-i-spostrzegawczosci-tus-69 ) 

d2-R http://www.practest.com.pl/test-d2-r (http://www.practest.com.pl/test-d2-r ) 

Skale Inteligencji i Rozwoju IDS-2 dla osób w wieku 5-20 lat - wstępna 

prezentacja narzędzia 

http://www.practest.com.pl/ids-2-skale-inteligencji-i-rozwoju-dla-dzieci-i-mlodziezy 

(http://www.practest.com.pl/ids-2-skale-inteligencji-i-rozwoju-dla-dzieci-i-mlodziezy) 

CUIDA jako narzędzie do badania kandydatów na rodziców adopcyjnych i 

opiekunów dziecka http://www.practest.com.pl/kwestionariusz-cuida-0 (http://

www.practest.com.pl/kwestionariusz-cuida-0 ) 

Kwestionariusz Pomiaru Depresji (KPD) – nowe polskie narzędzie do 

wielowymiarowej diagnozy depresji 

http://www.practest.com.pl/kpd-kwestionariusz-do-pomiaru-depresji (http://

www.practest.com.pl/kpd-kwestionariusz-do-pomiaru-depresji ) 

 

*  *  * 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: konferencja2016@ptp.krakow.pl 

(mailto:konferencja2016@ptp.krakow.pl ). Wpłaty - w wysokości 20 zł dla 

członków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz 80 zł dla pozostałych 

zainteresowanych - prosimy dokonywać na rachunek Oddziału Krakowskiego Pol-

skiego Towarzystwa Psychologicznego: 

23 1020 2892 0000 5002 0136 9875 

Na zgłoszenia i wpłaty czekamy do dnia 30 maja 2016 roku.  

http://www.practest.com.pl/benton-test-pamieci-wzrokowej-bentona
http://www.practest.com.pl/benton-test-pamieci-wzrokowej-bentona
http://www.practest.com.pl/test-dcs-ii
http://www.practest.com.pl/test-dcs-ii
http://www.practest.com.pl/test-dcs-ii
http://www.practest.com.pl/test-uwagi-i-spostrzegawczosci-tus-69
http://www.practest.com.pl/test-uwagi-i-spostrzegawczosci-tus-69
http://www.practest.com.pl/test-uwagi-i-spostrzegawczosci-tus-69
http://www.practest.com.pl/test-d2-r
http://www.practest.com.pl/test-d2-r
http://www.practest.com.pl/ids-2-skale-inteligencji-i-rozwoju-dla-dzieci-i-mlodziezy
http://www.practest.com.pl/ids-2-skale-inteligencji-i-rozwoju-dla-dzieci-i-mlodziezy
http://www.practest.com.pl/kwestionariusz-cuida-0
http://www.practest.com.pl/kwestionariusz-cuida-0
http://www.practest.com.pl/kwestionariusz-cuida-0
http://www.practest.com.pl/kpd-kwestionariusz-do-pomiaru-depresji
http://www.practest.com.pl/kpd-kwestionariusz-do-pomiaru-depresji
http://www.practest.com.pl/kpd-kwestionariusz-do-pomiaru-depresji
mailto:konferencja2016@ptp.krakow.pl
mailto:konferencja2016@ptp.krakow.pl
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Oddział Terenowy PTP  

we Wrocławiu 

wraz z  

Ośrodkiem Alzheimerowskim  

w Ścinawie.  

zapraszają na  

 

9-te Seminarium  

Neuropsychologiczne  

dnia 21 maja 2016  roku 

 

w tym roku swoją obecnością zaszczycą nas 

wykładowcy z Czech, Wielkiej Brytanii, 

Hiszpanii i Wrocławia. Wykłady i warsztaty 

będą poświęcone pomocy osobom star-

szym, rehabilitacji i terapii niefarmakologicz-

nej osób starszych i osób z otępieniem: pro-

cesom uczenia się i treningach pamięci, dra-

materapii i muzykoterapii. 

Wstęp na wykłady jest wolny i bezpłatny (21 

maja: 9.00 - 15.00) 

Na warsztaty (21 maja: 15.30 - 20.30) obo-

wiązują zapisy i opłaty (50 zł).   

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres mailo-

wy:  

seminarium.neuropsychologiczne@gmail.com 

lub azelwetro@gmail.com 

Centrum Kultury "Muza", ul. Armii Krajowej 

Zakład Psychologii Społecznej i 

Środowiskowej  Instytutu Psycho-

logii Uniwersytetu Śląskiego w Ka-

towicach 

zaprasza na  

 

I ogólnopolską konferencję ko-

biecości i męskości oraz bliskich 

związków interpersonalnych, 

 

która odbędzie się 

w dniach 12 – 13 października 2016 ro-

ku w Katowicach, pod hasłem: 

 

Kobiety – Mężczyźni – Romantycz-

ne relacje. 

 

P r z e d m i o t e m  z a i n t e r e s o w a -

nia konferencji będzie problematyka uwa-

runkowań i procesów odpowiadających za 

powstawanie i funkcjonowanie romantycz-

nych relacji między kobietami i mężczyzna-

mi. Celem tego przedsięwzięcia jest osadze-

nie podejmowanej problematyki w perspek-

tywie stale ewoluujących przekonań na te-

mat kobiecości, męskości i romantycznych 

relacji. Adresatami konferencji są badacze, 

doktoranci i praktycy takich kierunków jak: psy-

chologia, nauki o rodzinie, pedagogika, socjolo-

gia i socjologia małżeństwa, demografia, inter-

wencja kryzysowa, a także nauczyciele przygo-

towania do życia w rodzinie i wszystkie osoby 

zainteresowane profilaktyką i promocją efek-

tywnych wzorców zachowania w obrębie bliskiej 

relacji romantycznej. 

Więce j  i n f o rmac j i  na :  ht tp : / /

www.bliskiezwiazki.us.edu.pl/ 

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

mailto:seminarium.neuropsychologiczne@gmail.com
mailto:azelwetro@gmail.com
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Konferencja międzynarodowa  

Oblicza miłości i samotności w cyklu  

życia człowieka 
 

Szanowni Państwo,  

Uprzejmie informujemy o zmianie terminu Międzynarodowej Konferencji Nauko-

wej pt.: Oblicza miłości i samotności w cyklu życia człowieka. Zmiana terminu 

konferencji nastąpiła z przyczyn niezależnych od organizatorów.  

Przypominany także, że Konferencja objęta została Honorowym Patronatem 

Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego Profesora 

dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego. Patronat nad konferencją objęła 

także Fundacja Ewy Minge BLACK BUUTERFLIES.   

Serdecznie zapraszamy na Konferencję, która odbędzie się 24 i 25 październi-

ka 2016 roku w Zielonej Górze. Informujemy także, że termin nadsyłania 

zgłoszeń upływa 10 września 2016 roku 

 

 

***** 

 

PRZYPOMINAMY O KONFERENCJI PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ  

 

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   
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Psychoanalityczne teorie 

rozwoju—niezbędnik.  

Pod redakcją Heleny  

Grzegołowskiej-

Klarkowskiej   

Książka jest owocem realizowanego 

od ponad czterech lat projektu zaini-

cjowanego przez redaktorkę tomu, dr 

hab. prof. APS Helenę Janet Grzego-

łowską-Klarkowską. Pierwotnym celem 

projektu było dyskutowanie w niefor-

malnym gronie pracowników nauko-

wych Akademii Pedagogiki Specjalnej 

oraz zaproszonych wybitnych studen-

tów nad hasłem przewodnim „Zdrowa 

osobowość, zdrowe instytucje, zdrowy 

świat”. W trakcie spotkań zrodził się 

pomysł utworzenia Ośrodka Wspiera-

nia Rozwoju Osobowości.  

Autorzy podejmując zagadnienie 

rozwoju osobowego postanowili 

sięgnąć do psychoanalizy jako kon-

cepcji uwzględniającej tak zwane 

głębokie struktury osobowości – 

struktury nieświadome, kształtujące 

się w dużej mierze na prewerbal-

nym etapie rozwoju, stanowiące 

nieodwracalną niekiedy matrycę dla 

dalszego kształtowania się osobo-

wości. Rezultatem jest unikalna i 

jedyna dotychczas w Polsce praca 

ukazująca podejście współczesnej 

psychoanalizy rozwojowej.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychologia wspierania roz-

woju i kształcenia.  

Pod redakcją Ewy Sokołow-

skiej 

Podręcznik dla studentów psychologii 

oraz psychologów stanowi wprowa-

dzenie teoretyczne do problematyki 

tego obszaru psychologii stosowanej 

prezentuje wybrane zagadnienia zwią-

zane z kształceniem, uczeniem się i 

edukacją dziecka, młodego człowieka i 

dorosłego przedstawia najnowsze i 

klasyczne wyniki badań naukowych, w 

tym eksperymentalnych pozwala zdo-

być orientację w użytecznych i znajdu-

jących zastosowanie praktyczne kon-

cepcjach wzbogacony o konkretne 

pomysły na ćwiczenia w ramach trenin-

gów, warsztatów i/lub szkoleń 

zawiera wskazówki praktyczne przy-

datne dla osób współpracujących z 

psychologami (nauczycieli, rodziców). 

 

Książka powstała z zamysłem wprowa-

dzenia w obszary związane z rozwojem 

człowieka na przestrzeni całego życia i 

podejmowaniem działań, które z jednej 

strony są immanentnie związane z rozwo-

jem (kształcenie - uczenie się i nauczanie), 

a z drugiej - ze wspieraniem rozwoju tak, 

aby przebiegał optymalnie (...) Nie wszyst-

kie tezy podzielam, ale uważam, że jest 

to również walor, bowiem dzięki temu 

stanowi inspirację do dyskusji i dalszej 

refleksji teoretycznej oraz dalszych badań. 

z recenzji dr hab. Grażyny Katry  
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Czasopismo Psychologia Rozwojowa  

powstało w 1993 roku z inicjatywy psycholo-

gów prowadzących badania nad rozwojem 

człowieka a skupionych w Sekcji Psychologii 

Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psycho-

logicznego. Na łamach Psychologii Rozwojowej 

wypowiadają się nie tylko psychologowie ale 

również przedstawiciele innych dyscyplin pro-

wadzących 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 arty-

kuły zawierające teoretyczne omówienia za-

gadnień rozwoju, prezentujące syntetyczne 

przeglądy badań na wybrany temat, przedsta-

wiające wyniki badań empirycznych a także 

recenzje wybranych publikacji na temat roz-

woju oraz sprawozdania z ważnych kongre-

sów i konferencji dotyczących rozwoju czło-

wieka. 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 zazna-

czony w tytule, dzięki czemu dostarczają za-

razem całościowego obrazu wybranej proble-

matyki rozwoju człowieka. 

Czasopismo Psychologia Rozwojowa prezentuje 

aktualną wiedzę o rozwoju, stanowiąc cenne 

uzupełnienie publikacji podręcznikowych. Jest 

jedynym na polskim rynku czasopismem zaj-

mującym się rozwojem człowieka. Rekomen-

dujemy je zarówno pracownikom nauki bada-

jącym problemy rozwoju, studentom kierun-

ków psychologicznych, pedagogicznych, me-

dycznych 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 czasopi-

sma w ewaluacji ministerialnej; w roku 

2015 czasopismo w ewaluacji MNiSW 

uzyskało 13 punktów. 

W najbliższym, drugim numerze czasopisma 

na rok 2016, ukażą się między innymi artyku-

ły: Podmiot osobowy w świecie współcze-

snym (M. Straś-Romanowska), Przywiązanie 

w dorosłości a jakość funkcjonowania w 

bliskim związku emocjonalnym w świetle 

wybranych wyników badań (D. Suwalska-

Barancewicz), Autonarracja jako metoda 

badania autokreacji (M. Jancina), Kompe-

tencje poznawcze w dorosłości w kontek-

ście studiów nad rozwojem rozumowania 

postformalnego (P. Michalska, A. Szymanik-

Kostrzewska, J. Trempała, E. Gurba), Kwe-

stionariuszowy pomiar pięciu cech osobo-

wości dzieci i dorastających. Polska adap-

tacja Big Five Questionnaire - Children 

(BFQ-C) (J. Cieciuch, K. Toczyłowska-Niemiec, 

C. Barbanelli), Porównanie skuteczności 

treningów poznawczych i sportowego: 

LEGO Mindstorms i komputer przydatne 

w usprawnianiu funkcji intelektualnych u 

dzieci w wieku szkolnym (M. Przedniczek).  

Zapraszamy do nadsyłania oryginalnych arty-

kułów, zarówno o charakterze teoretycznym, 

przeglądowym, jak i raportów z badań empi-

rycznych, a także sprawozdań z konferencji w 

obszarze psychologii rozwoju człowieka i 

recenzji nowych, ważnych dla dziedziny publi-

kacji. 

Czasopismo można zamówić poprzez stronę 

internetową Wydawnictwa UJ oraz poprzez 

stronę internetową czasopisma. Wszystkie 

numery można zamawiać w wersji drukowa-

nej lub elektronicznej. Dodatkowo, cała za-

wartość numerów z lat 2009-2014 do-

stępna jest bezpłatnie w wersji elektro-

nicznej, na stronie internetowej czasopisma 

(http : / /www.ejournals .eu/Psychologia -

Rozwojowa). 

Dodatkowe informacje dotyczące zamawiania 

pojedynczych artykułów oraz całych nume-

rów można znaleźć na stronie internetowej: 

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

  

Dr Małgorzata Stępień-Nycz, UJ, Sekretarz 

redakcji 

http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa
http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa
http://www.ejournals.eu/jak-zamawiac/
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18th European Conference of  

Developmental Psychology 

 

W przyszłym roku (2017) w Utrechcie 

(Holandia) odbędzie się kolejna 

konferencja EADP, która rozpocznie się 

30 sierpnia i potrwa do 1 września 2017, 

natomiast 29 sierpnia 2017 zaplanowane są 

warsztaty przedkonferencyjne.  

W przygotowaniach do tego wydarzenia 

zaangażowani są także członkowie ERU/

EADP – podobnie jak w ubiegłych latach, 

ERU/EADP przygotowuje szczególną 

ofertę dla młodych naukowców.  

Zachęcamy do odwiedzenia strony 

internetowej konferencji, jak również 

śledzenia najnowszych informacji 

dotyczących tego wydarzenia:  

http://www.ecdp2017.nl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na stronie internetowej EADP pojawiło 

się także ogłoszenie o Second 

I n t e r n a t i o n a l  Co n v e n t i o n  o f 

Psychological Science (ICPS), który 

odbędzie się w dniach 23-25 marca 2017 

w Wiedniu (Austria). Celem wydarzenia 

jest stymulowanie postępu naukowego w 

dziedzinie psychologii i dyscyplin 

p ok re wn ych ,  pop r ze z  b ad an i a 

wykorzystujące różne metody pomiaru, jak 

i wielopoziomowe analizy. Formularz 

zgłoszeniowy zostanie udostępniony w 

czerwcu 2016.  

Formularz oraz więcej informacji na 

stronie:  

http://icps.psychologicalscience.org/ 

 

 

Kto może dołączyć do ERU/EADP?  

Studenci, doktoranci, doktorzy do 

s t anowiska  ad iunkta  ( a ss i s t an t 

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 Kei jsers 

( P r z e w o d n i c z ą c a  E R U / E A D P : 

Loes.Keijsers@uvt.nl) oraz Francescą 

L ionett i  (Sekretarz ERU/EADP: 

francesca.lionetti@unipv.it). 

 
 

Dr Justyna Michałek, UWM 

Przedstawiciel Polski ERU EADP  

jmichałek@wp.pl  
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http://www.ecdp2017.nl/
http://www.eadp.info/early-researchers-union/
http://www.eadp.info/early-researchers-union/
javascript:oknoAdresat('napisz.html?to=%22L.G.M.T.+Keijsers%22+%3CLoes.Keijsers%40uvt.nl%3E',10,10,650,540,1);
mailto:francesca.lionetti@unipv.it
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Co nowego w SECNet? 

 

Nowości na stronach EARA-SECNet 

W dziale Emerging Scholars Spotlights 

zaprezentowane zostały najnowsze artyku-

ły członków SECNet: w maju i kwietniu 

przybliżona została publikacja Andrika I. 

Becht wraz z zespołem, dotycząca badań 

nad tożsamością z wykorzystaniem narra-

cyjnej metody pamiętników, artykuł Elisa-

beth Shubach i wsp. poruszający kwestię 

rozwoju tożsamości w świetle procesów 

globalizacji, a także najnowszy tekst Eleo-

nory Ioany Pop i in., traktujący o relacjach 

osiągnięć akademickich z tożsamością edu-

kacyjną.  

 

Więcej informacji jak zawsze na stronie:  

http://earasecnet.weebly.com/emerging-

scholar-spotlight.html/  

 

Konferencja European Association 

for Research on Adolescence 

Wielkimi krokami zbliża się najważniejsze 

w kalendarzu EARA wydarzenie, odbywają-

ca się co dwa lata konferencja.  

W tym roku miejscem dyskusji naukowych 

będzie hiszpańska La Barrosa. Konfe-

rencja odbędzie się w dniach 16-19 

września 2016.  

Zgłoszenia referatów już się zakończyły, 

jednak wciąż można rejestrować uczestnic-

two bierne. 

Choć pełen program nie został jeszcze 

opublikowany, wiadomo już, że podczas 

konferencji odbędzie się panel dyskusyjny 

poświęcony rozwojowi mózgu w okresie 

adolescencji, a także szereg wykładów ple-

narnych wygłoszonych przez znamienitych 

badaczy z całego świata. Saskia Kunnen 

opowie o kompleksowych badaniach ado-

lescencji, John Schulenberg da wykład na 

temat wkraczania w dorosłość, Lisa Dia-

mond przybliży badania dotyczące rozwoju 

tożsamości płciowej, a Carles Feixa wygłosi 

referat na temat dorastania w erze cyfryza-

cji. Podczas konferencji odbędzie się rów-

nież szereg zapraszanych sympozjów, po-

święconych m.in. pozytywnemu rozwojo-

wi, relacjom rodzinnym i tożsamości, zdro-

wiu psychicznemu oraz adolescencji w kra-

jach niezachodnich. 

Wszelkie najważniejsze informacje organi-

zacyjne można znaleźć na stronie konfe-

rencji: http://www.eara2016.com/ 

 

Zaproszenia do udziału w innych kon-

ferencjach 

Na stronie EARA pojawiła się zapowiedź 

18-stej edycji konferencji zorganizowanej 

przez European Association of Deve-

lopmental Psychology (EADP). W przy-

szłym roku konferencja odbędzie się w 

Utrechcie (Holandia) w dniach 30 sierpnia 

– 1 września 2017 (dzień wcześniej roz-

poczną się warsztaty przedkonferencyjne). 

Do głównych obszarów tematycznych po-

ruszanych na konferencji należą: rozwój 

biologiczny i społeczny, metody badań roz-

woju, edukacja, relacje rodzinne i rówieśni-

cze, prewencja i interwencja oraz rozwój 

osobowości. Zapisy na konferencję uru-

chomione zostaną w trzecim kwartale bie-

żącego roku. 

 

Informacje na temat programu konferencji 

oraz zapisy znajdują się na stronie: 

http://www.ecdp2017.nl/ 

 

Zapraszamy do SECNet! 

 

Więcej informacji o  stowarzyszeniu znaj-

duje się na stronie: 

http://earasecnet.weebly.com/  

 

mgr Dominika Karaś, UKSW 

Przedstawiciel Polski w EARA SECNet 

dominika.karas@gmail.com 

http://earasecnet.weebly.com/emerging-scholar-spotlight.html
http://earasecnet.weebly.com/emerging-scholar-spotlight.html
http://earasecnet.weebly.com/emerging-scholar-spotlight.html
http://www.eara2016.com/
http://www.ecdp2017.nl/
http://earasecnet.weebly.com/
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W dniu 17 kwietnia 2016 roku odeszła na zawsze 

Profesor Irena Obuchowska, wybitny naukowiec, 

wspaniały nauczyciel akademicki, wychowawca 

wielu pokoleń pedagogów specjalnych. Człowiek 

wielkiego serca i rozumu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Całe życie naukowe Profesor Obuchowskiej było 

związane z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu, w którym przeszła wszystkie szczeble 

kariery uniwersyteckiej.  

Profesor Irena Obuchowska opublikowała 193 

prace naukowe, w tym: 5 książek, 28 rozdziałów w 

książkach oraz 160 artykułów, z których wiele uka-

zało się w językach obcych – niemieckim, angiel-

skim i holenderskim. Ponadto napisała 7 książek 

oraz ponad 400 felietonów o charakterze popular-

nonaukowym. Wygłosiła ponad 100 referatów na 

konferencjach naukowych w kraju i za granicą. W 

latach 1974-1999 była kierownikiem i realizatorem 

6 programów badawczych – centralnych, węzło-

wych i KBN. 

Współpracowała z wieloma znaczącymi uczelniami 

zagranicznymi, miedzy innymi w: Heidelbergu, Mo-

guncji, Kolonii, Halle, Berlinie i Magdeburgu. Z nau-

kowcami z tych uczelni realizowała liczne wspólne 

przedsięwzięcia naukowe – badania, konferencje, 

seminaria i publikacje. Prowadziła wykłady i semi-

naria w zagranicznych ośrodkach  naukowych: na 

uniwersytetach niemieckich, m. im. w Heidelbergu, 

Kolonii, Moguncji oraz w USA – na Uniwersytecie 

Stanu Georgia. W roku 1974 utworzyła w Uniwer-

sytecie im. Adama Mickiewicza od podstaw nowy, 

a jednocześnie jeden z pierwszych w Polsce, kieru-

nek studiów – „pedagogikę specjalną”. W latach 

1974 – 1994 była kierownikiem Zakładu Psychopa-

tologii Dziecka i Pedagogiki Specjalnej, a w latach 

1994 – 2002, Zakładu Psychopatologii Dziecka. W 

latach 1975 – 1981 pełniła funkcję prodziekana 

Wydziału Nauk Społecznych UAM. Pod jej kierun-

kiem przygotowało i obroniło prace magisterskie 

450 osób. Profesor Irena Obuchowska wypromo-

wała 15 doktorów psychologii oraz pedagogiki. 

Pięciu spośród nich jest dziś samodzielnymi pra-

cownikami nauki, w tym jeden profesorem tytular-

nym.  Profesor Irena Obuchowska uczestniczyła w 

pracach komitetów redakcyjnych wielu czasopism 

naukowych, między innymi: „Psychologii Rozwojo-

wej” „Psychiatrii i Psychologii Klinicznej Dzieci i 

Młodzieży”, „Szkoły Specjalnej”, „Auxilium Socia-

le”, „Chowanny”, „Psychologii Klinicznej Dziecka”, 

„International Journal of Behavioral Development”, 

„Polish Journal of Social Science”. Była członkiem 

Komitetu Nauk Psychologiczny PAN, Międzynaro-

dowej Akademii Rehabilitacji w Wieku Rozwojo-

wym w Monachium, Komisji Rozwoju Fizycznego, 

Psychicznego i Społecznego Komitetu Rozwoju 

Człowieka PAN oraz Komisji Rehabilitacji i Integra-

cji Społecznej przy Oddziale PAN w Poznaniu. W  

latach 1998 – 2002 była członkiem Nowojorskiej 

Akademii Nauk. 

Profesor Irena Obuchowska prowadziła intensyw-

ną działalność społeczną. W latach 1991 – 2001 

przewodniczyła Radzie Fundacji Pomocy Dzieciom 

Niesłyszącym „Grześ”. W latach 1993 – 1997 była 

członkiem Komisji ds. Sieroctwa Społecznego przy 

Komitecie Polityczno-Społecznym Rady Ministrów 

RP; w latach 1998 – 2001 – członkiem Zespołu ds. 

Patologii Społecznej wśród Dzieci i Młodzieży przy 

Wielkopolskim Kuratorium Oświaty. Za swą ak-

tywną i twórczą pracę naukową, dydaktyczną, or-

ganizacyjną i społeczną Profesor Irena Obuchow-

ska trzykrotnie otrzymała nagrodę Ministra Oświa-

ty i Wychowania, dwukrotnie Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego i raz Ministra Zdrowia. 

Wielokrotnie była nagradzana przez Rektora UAM. 

Uzyskała wyróżnienie honorowe im. Profesora 

Hugona Steinhausa za wybitne osiągnięcia w popu-

laryzacji nauki. W roku 1985 Profesor Irena Obu-

chowska otrzymała Złoty Krzyż Zasługi, w roku 

1988 – Odznakę Honorową Polskiego Czerwone-

go Krzyża, w roku 1993 – Medal Komisji Edukacji 

Narodowej, a w roku 2004 – Krzyż Kawalerski 

Orderu Odrodzenia Polski. W roku 2007 za cało-

kształt pracy otrzymała najwyższe odznaczenie 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 

Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis.  

Profesor Irena Obuchowska przez całe swoje życie 

urzeczywistniała ideę Janusza Korczaka: „Nie nale-

ży zostawiać świata takim, jakim się go zastało”. Jej 

postać na trwale pozostanie w pamięci polskich 

pedagogów specjalnych i psychologów.                                                  

 

Prof. dr hab. Andrzej Twardowski 



 

Numer 7                                                                                                                                 Strona 16 

G
ło

s 
śr

o
d
o
w

is
k
a
 

In
fo

rm
a
c
je

 
                                                       

 

Potrzebne zmienione przepisy habilita-

cyjne 

 

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów Naukowych potwierdziła obawy rzecznika praw 

obywatelskich, które dotyczą awansowania naukowców. Konieczna jest zmiana przepi-

sów dotyczących zarówno habilitacji, jak i innych aspektów ustawy o stopniach nauko-

wych i tytule naukowym. Jak wynika z odpowiedzi na wystąpienie rzeczni-

ka praw obywatelskich, w którym zauważył on, że postępowania habilitacyjne są przewle-

kłe (np. trwały one ponad 25 miesięcy), ponadto na stronach internetowych uczelni nie 

publikuje się uchwał o odmowie nadania habilitacji, a komisje habilitacyjne nie rozmawiają 

z wnioskodawcą, jeśli mają wątpliwości co do jego osiągnięć naukowych. Do tego prakty-

ka niewskazywania właściwej podstawy prawnej oceny osiągnięć habilitanta powoduje 

niepewność co do oceny w konkretnym przypadku. To wszystko może prowadzić do 

nierównego traktowania habilitantów.  

Więcej w: http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/935370,edukacja-szkolnictwo

-wyzsze-przepisy-habilitacyjne.html 

  

 

 

 

 

 

Obrona wysokiego zamku—Jerzy 

Brzeziński o obronie habilitacji 

W latach 90. ubiegłego wieku nastąpił zna-

czący rozwój polskiego szkolnictwa wyższe-

go, zwłaszcza jego części niepublicznej. Jeśli chodzi o liczbę niepublicznych szkół wyż-

szych, to chyba zajmujemy niezagrożoną pierwszą pozycję w Europie. Jeśli zaś chodzi 

o ich poziom, to zamiast się cieszyć, powinniśmy się martwić. Tak duża liczba szkół wyż-

szych pociąga za sobą wzrost liczby doktorów. Z tej, nie tak małej liczebnie grupy wyła-

niają się potencjalni kandydaci do uzyskania wyższego stopnia naukowego (habilitacji). 

Trzeba jednak postawić pytanie, raczej retoryczne, czy wszyscy oni powinni przejść do 

wyższej (wymagającej i relatywnie wyższych kwalifikacji naukowych i znaczących osiągnięć 

naukowych – dziś muszą one być odnoszone do poziomu nauki światowej) kategorii pra-

cowników naukowych czy naukowo-dydaktycznych. Oczywiście, że nie. Rozkład predys-

pozycji do pracy badawczej przyjmuje – jak wiele innych cech w przyrodzie – kształt 

krzywej Gaussa (rozkład normalny). Czymś tedy zupełnie naturalnym jest to, że znacząca 

część pracowników uczelni i instytutów badawczych nie spełnia tego surowego kryterium 

awansu naukowego. I nie byłoby dobrze, gdyby wszyscy oni, albo znacząca liczebnie ich 

część, przesunęli się do kategorii doktorów habilitowanych.  

Pytanie o habilitację, o jej niezbędność jest, tak naprawdę, pytaniem o wyznaczenie progu 

awansowego w instytucjach zatrudniających młodych badaczy (nauczycieli akademickich). 

Najkrócej rzecz ujmując, idzie o znalezienie optymalnego kryterium „usamodzielnienia” 

pracownika ze stopniem doktora…...  

Więcej w: https://forumakademickie.pl/fa/2016/03/obrona-wysokiego-zamku/ 

 

 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/poradnik-konsumenta/tematy/p/prawo
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/tematy/u/uczelnie
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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 13 pkt oraz na liście ERIH+. 

D
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 Deklaracja członkowska znajduje się na stronie Stowarzyszenia:  

    http://www.psprc.edu.pl/dolacz-do-nas 


