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Szanowni Państwo! 

W Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagielloń-

skiego zorganizowano w czerwcu 2016 roku 

kolejną jubileuszową 25. Ogólnopolską Konfe-

rencję Psychologii Rozwojowej. Miejsce wybrano 

nieprzypadkowo: to tutaj powstała Sekcja Psy-

chologii Rozwojowej podczas  zorganizowanej w 

1992 roku  pierwszej Ogólnopolskiej  Konferen-

cji Psychologii Rozwojowej. 

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Sto-

warzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka było 

okazją do podróży w czasie do przeszłości, by 

uświadomić sobie aktualne osiągnięcia, przypo-

mnieć ważne wydarzenia, ocenić podejmowane 

decyzje.  

Pierwsza Konferencja była zorganizowana z 

inicjatywy Adama Niemczyńskiego, w podkra-

kowskich Przegorzałach,  w budynku, z wido-

kiem z wysokiej góry na rozległą dolinę z kory-

tem Wisły, w kierunku Tyńca.  

I. Konferencję z 35 referatami zaprogramowa-

no na 3 dni. Wykłady wygłosili znani polscy 

profesorzy psychologii: Maria Przetacznik-

Gierowska (Psychologia rozwojowa dziecka a 

psychologia rozwoju człowieka), Maria Tyszko-

wa (Ekologiczne uwarunkowania rozwoju jed-

nostki w poszukiwaniu paradygmatu badawcze-

go), Kazimierz Obuchowski (Fenomenologiczna 

koncepcja rozwoju osobowości).  

Konferencji towarzyszyła dyskusja: Przyszłość 

psychologii rozwojowej w Polsce oraz warsztat 

zorganizowany przez Martę Bogdanowicz: Me-

toda Weroniki Sherborne we wspomaganiu 

rozwoju dziecka.  

Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Roz-

woju Człowieka (kontynuatora działalności Sek-

cji Psychologii Rozwojowej) było okazją do wspo-

minania osób aktywnie wspierających  psycholo-

gię rozwojową, które zmarły: Zofia Babska, 

Grace W. Shugar, Andrzej Jurkowski, Janusz 

Kostrzewski, Stanisława Lis, Jan Łuczyński , Leon 

Niebrzydowski,  Irena Obuchowska, Wenen-

cjusz Panek, Zbigniew Pietrasiński, Maria Prze-

tacznik-Gierowska, Jan Rostowski, Grażyna Rud-

kowska, Józefa Sołowiej, Maria Tyszkowa.  

Kolejne konferencje , organizowane corocznie, 

przyciągały coraz więcej osób zainteresowanych 

badaniami nad rozwojem. Często zapraszano 

na konferencje psychologów rozwoju z zagrani-

cy. Na konferencjach wprowadzano nowe formy 

prezentacji, a mianowicie: plakaty, zgłaszane 

sympozja, sesje tematyczne, dyskusje panelowe, 

forum historyczne poświęcone pamięci zasłużo-

nych dla polskiej psychologii rozwoju. W mate-

riałach konferencyjnych (od 9. Konferencji) za-

mieszczano słowo wstępne przewodniczącej 

Sekcji, prezentujące przewodni temat. Powięk-

szała się liczba uczestników do 150 a niekiedy 

nawet 200 osób. Konferencje podejmowały 

ważne, aktualne  tematy.   

W przypadku 25. Konferencji rozważano za-

gadnienia związane z tematem: Rozwój przez 

edukację: obszary dotąd nierozpoznane.   

Przez trzy dni uczestnicy rozmawiali o edukacji 

formalnej i nieformalnej, zinstytucjonalizowanej i 

incydentalnej, o edukacji w paradygmacie ucze-

nia się i w paradygmacie wychowania. Mówiono 

językiem klasycznych koncepcji L.S. Wygotskie-

go czy A. Guryckiej i językiem współczesnych 

badaczy, np. Petera Jarvisa,  Petera Alheita,  

(koncepcja całożyciowego uczenia się) czy Z. 

Baumana. Mówiono o edukacji z punktu widze-

nia psychologii, pedagogiki, socjologii, neurobiolo-

gii, filozofii. Analizy prowadziły do krytycznych 

opinii i wniosków o wprowadzenie zmian. Moż-

na powiedzieć, że nasza świadomość o roli edu-

kacji w rozwoju jednostki i funkcjonowaniu spo-

łeczeństwa nie zmieniła się od czasu, kiedy to 

Stanisław Staszic stwierdził, że Takie będą Rze-

czypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. 

Zwracano uwagę na interakcyjność procesu 

edukacyjnego, podkreślano, że edukacja wyma-

ga refleksyjności ze strony uczestników tego 

procesu; refleksja stanowi niezbędny warunek 

uczenia się, które zachodzi przez całe życie, 

choć z czasem proces ten staje się wolniejszy, 

ale sprzyja pomyślnemu starzeniu się. Dla 

współczesności  charakterystyczne jest uczenie 

się w locie (Bauman). Uczenie jest procesem 

egzystencjalnym; można powiedzieć, że jeste-

śmy rezultatem naszego uczenia się. W podsu-

mowaniu zwrócono uwagę, że należy zrobić z 

edukacji projekt życia, a nie stosować starego 

paradygmatu edukacji. 

O tegorocznej konferencji piszemy na stronie 5 

Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska,  

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju 

Człowieka  
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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 

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków  

Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka 

 

W dniu 17 czerwca 2016 roku, podczas XXV Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Psy-

chologii Rozwojowej odbyło się Walne Zebranie członków PSPRC. W którym wzięły udział 53 

osoby. Prof. Maria Kielar-Turska - Prezes PSPRC przedstawiła historię Stowarzyszenia, które 

kontynuuje działalność Sekcji Psychologii Rozwoju Człowieka Polskiego Towarzystwa Psycholo-

gicznego. W 2016 roku obchodzony jest Jubileusz 25-lecia Konferencji Psychologii Rozwojowej 

oraz 20-lecia czasopisma Psychologia Rozwojowa. Prof. Maria Kielar-Turska wyczytała osoby, 

które już odeszły, ale były zaangażowane w działalność Sekcji oraz czasopisma. Kolejną częścią 

spotkania było uhonorowanie Odznaką Zasłużony dla Psychologii Rozwoju prof. dr hab. Anny 

Matczak, która od wielu lat pełni funkcję członka Kapiuły Nagrody im. S. Szumana oraz dr Mi-

chała Grygielskiego, który przez wiele lat był członkiem Zarządu Sekcji i pełnił funkcję Zastępcy 

Przewodniczącej oraz członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma Psychologia Rozwojowa. 

Następnie dr Magdalena Kosno przedstawiła sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 

okres 2015-maj 2016r. Dr hab. Ewa Gurba przedstawiła członkom Stowarzyszenia sprawozda-

nie finansowe za rok 2015, uwzględniając wpłaty na konto Stowarzyszenia oraz poniesione wy-

datki. Przedstawiła również statystyki dotyczące wpłacanych składek. Następnie dr hab. Ewa 

Gurba przedstawiła treść uchwały o sposobie rozliczania się (Uchwała 5/2016) oraz o przyjęciu 

sprawozdania finansowego (Uchwała 6/2016), Obie uchwały przyjęto jednogłośnie. 

Magdalena Kosno 

Informacja z ostatniej chwili:  

Decyzją Sądu Rejonowego w Krakowie z dnia 08.09.2016 roku Polskie Stowarzyszenie  

Psychologii Rozwoju Człowieka zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego: Rejestru 

Przedsiębiorców i może prowadzić działalność gospodarczą.  

http://www.psprc.edu.pl
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Nasze przystąpiło do porozumienia stowa-

rzyszeń psychologicznych, którego celem 

jest wspólna praca psychologów nad usta-

wą o zawodzie psychologa (pisaliśmy o 

tym w nr 5 Biuletynu). Mamy nadzieję, że 

mówienie przez psychologów zrzeszonych 

w różnych organizacjach, jednym głosem 

przyczyni się do przyspieszenia prac nad tą 

ustawą.  

Poniżej zamieszczamy obszerne fragmenty tekstu 

porozumienia. Będziemy też informować na bie-

żąco o rezultatach prac. 

 

Porozumienie niżej wymienionych stowarzyszeń zrze-

szających psychologów oraz ogólnopolskiego zrzesze-

nia związków zawodowych psychologów zwraca się z 

apelem o podjęcie zdecydowanych działań w celu 

wdrożenia ustawowej regulacji zawodu psychologa. 

Obowiązujący od 1 stycznia 2006 roku akt prawny 

Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawo-

dowym psychologów (Dz. U. 2001, 73,763 z późn. 

zm.), za którego wdrożenie odpowiada minister wła-

ściwy do spraw pracy, przez ponad 10 lat nie został 

wykonany zgodnie z ustawą Parlamentu. Od 2009 

roku w MPiPS trwały prace nad tekstem projektu 

nowej ustawy, niestety, mimo przygotowania szczegó-

łowych założeń i przy pełnej współpracy przedstawi-

cieli środowiska psychologicznego, zostały zaniechane 

w październiku 2015 roku. 

Aktualna sytuacja skutkuje funkcjonowaniem aktu 

prawnego nie mającego pełnej mocy wykonawczej.  

Jest to stan szkodliwy zarówno dla psychologów, któ-

rzy według ustawy wykonują pracę nielegalnie, jak i 

dla klientów, pacjentów oraz instytucji (w tym rów-

nież państwowych), gdyż nie mają możliwości korzy-

stania z przewidzianych w ustawie praw.  

Zawód psychologa należy do zawodów zaufania 

publicznego, brak pełnej regulacji ustawowej powodu-

je szereg negatywnych konsekwencji dla odbiorców 

usług psychologicznych i samych psychologów. Świad-

czenie usług psychologicznych wymaga szczególnej 

odpowiedzialności, wysokiego profesjonalizmu, wie-

dzy i kompetencji specjalistycznych, a także stosowa-

nia zasad etyki zawodowej. Decyzje psychologów 

determinują życie wielu osób, m.in.: tych, którzy 

ubiegają się o pozwolenie na posiadanie broni i 

ewentualnych ofiar użycia tej broni, tych, którzy w 

sądzie walczą o opiekę nad dzieckiem, tych, którzy 

starają się o uprawnienia kierowcy zawodowego, 

pilota oraz prawo do wykonywania innych wielu za-

wodów, np. sędziego. Psychologowie kliniczni zaś 

pomagają ludziom chorym, zaburzonym, nieszczęśli-

wym i zagubionym. Świadcząc swoje usługi we 

wszystkich przywołanych przypadkach psycholog 

ingeruje w intymny świat drugiego człowieka. 

Podstawą zaufania klientów do psychologa jest usta-

wowy obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. 

Przynależność zawodu psychologa do grupy zawo-

dów zaufania publicznego nie była dotąd kwestiono-

wana. Od wielu lat lekceważona jest niezwykle trud-

na sytuacja zawodowa psychologów, powodująca 

dezorientację klientów oraz społeczeństwa, narażo-

nych na niekompetentną działalność osób bez profe-

sjonalnego wykształcenia i przygotowania, także w 

instytucjach państwowych zatrudniających takie oso-

by.  

Psychologowie wykonują swoja pracę w różnych ob-

szarach życia społecznego, m.in. w edukacji, służbie 

zdrowia, wymiarze sprawiedliwości, pracy i organiza-

cji, policji, wojsku, itp. Wymaga to dodatkowych kom-

petencji i umiejętności w zależności od dziedziny 

praktycznego uprawiania zawodu. Psycholog może 

mieć określoną specjalność w zależności od tego, 

jakie czynności wykonuje i z jakimi klientami pracuje. 

Wypracowywanie standardów zawodowych w tych 

różnych obszarach pracy jest podstawowym meryto-

rycznym zadaniem samorządu zawodowego psycho-

logów, który od 10 lat nie może zostać utworzony z 

powodu braku działań ministra właściwego ds. pracy, 

a który ustawowo jest zobowiązany do nadzoru nad 

realizacją w/w ustawy (…) 

Apelujemy, by dla dobra odbiorców usług psy-

chologicznych oraz możliwości realizacji podsta-

wowego prawa do pracy młodych psychologów, 

zakończyć tę patologiczną sytuację i podjąć jak 

najszybciej prace nad nową ustawą i skierowa-

niem jej do prac parlamentarnych by zastąpić akt 

prawny, który ma już 15 lat i nigdy nie został w 

pełni wdrożony.  

 

Współpracę z ramienia Stowarzyszenia koordy-

nuje Beata Krzywosz-Rynkiewicz 

Ustawa o zawodzie psychologa 

Porozumienie Stowarzyszeń Psychologicznych 
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 Badania nad agresją interpersonalną dzieci i 

dorastających prowadzone są w trzech para-

dygmatach. Pierwszy koncentruje się na 

formach czynności agresywnych, które 

różnicuje się na agresję fizyczną, werbalną 

oraz relacyjną. Istotnym aspektem badań 

prowadzonych w tym paradygmacie jest 

określenie dynamiki zmian w zakresie podej-

mowania poszczególnych form agresji w za-

leżności od wieku oraz płci badanego. W 

paradygmacie drugim pierwszoplano-

we znaczenie przypisuje się funkcji 

czynności agresywnych, które mogą 

służyć rozładowaniu napięcia emocjo-

nalnego bądź osiąganiu pożądanych 

przez podmiot celów. W pierwszym przy-

padku mamy do czynienia z agresją reaktyw-

ną, która koncepcyjnie wywodzi się z teorii 

frustracji-agresji, w drugim z agresją proak-

tywną. Ważnym nurtem badań, prowadzo-

nych w tym paradygmacie jest porównanie 

poziomu psychospołecznej adaptacji bada-

nych, przejawiających wzorzec agresji proak-

tywnej i reaktywnej. Badania wskazują, że 

dzieci i dorastający ze skłonnością do podej-

mowania agresji reaktywnej charakteryzują 

się niższym poziomem adaptacji psycholo-

gicznej niż osoby agresywne proaktywnie. 

Zaprezentowane paradygmaty pomijają kwe-

stię procesów i struktur psychicznych, zaan-

gażowanych w regulację agresji, których roz-

poznanie jest warunkiem koniecznym, aby 

określić przyczyny agresywnego zachowania. 

Odpowiedzią jest trzeci paradygmat ba-

dań nad agresją, ukierunkowany na 

ustalenie intrapsychicznych mechani-

zmów, odpowiadających za regulację 

czynności agresywnych. Adam Frączek 

stworzył koncepcję gotowości do agresji 

interpersonalnej i wyróżnił trzy dystynk-

tywne mechanizmy psychologiczne, 

sterujące zachowaniem agresywnym. 

Pierwszym jest mechanizm emocjonalny, 

który determinuje stopień, w jakim jednostka 

skłonna jest reagować złością w różnych 

sytuacjach społecznych. Ten typ gotowości 

do agresji, określony mianem gotowości 

emocjonalno-impulsywnej, odpowiada za 

regulację krótkotrwałych lecz gwałtowanych 

reakcji agresywnych. Kluczową rolę w dru-

gim mechanizmie odgrywają uwewnętrznione 

skrypty zachowania i schematy pełnio-

nych ról społeczno-zawodowych, sty-

mulujące do podjęcia zachowania agre-

sywnego. Jest to wskaźnik wysokiej goto-

wości nawykowo-poznawczej, która odpo-

wiada za regulację zaplanowanych czynności 

agresywnych. U źródeł trzeciego mechani-

zmu leży autonomiczna potrzeba agresji 

i szkodzenia innym, która skłania do ak-

tywnego poszukiwania możliwości podjęcia 

zachowania agresywnego. Ten rodzaj goto-

wości określono mianem osobowościowo-

immanentnej. Dotychczasowe ustalenia doty-

czące ścieżek rozwoju poszczególnych wzor-

ców gotowości do agresji wskazują, że sto-

sowanie kar fizycznych przez ojców 

sprzyja nabywaniu przez dziecko goto-

wości nawykowo-poznawczej. Agresja 

psychologiczna matki, która polega na 

ignorowaniu oraz manipulowaniu po-

czuciem winy dziecka, jest predykto-

rem g ot ow o śc i  e moc j o na lno -

impulsywnej. Formowaniu się gotowo-

ści osobowościowo-immanentnej 

sprzyja doświadczanie szerokiego spec-

trum metod wychowawczych, opar-

tych na przymusie o charakterze fi-

zycznym i psychologicznym.  

 

Warto przeczytać: 

Calvete, E.,Orue, I.,Gámez -Guadix, 

M.,Bushman, B.J. (2015). Predictors of Child-

to-Parent Aggression: A 3-Year Longitudinal 

Study.Developmental Psychology, 51,663-676. 

Dominiak-Kochanek, M., Konopka, K., Bowr-

Russa,M. Frączek, A.(2015). Harsh discipline 

and readiness for interpersonal aggression in 

Poland and the USA: the mediating role of 

sensitivity to provocations and frustrations. 

Polish Psychological Bulletin, 46, 543-554.  

Gershoff , E., Grogan-Kaylor, A. (2016). 

Spanking and child outcomes: old 

controversies and new meta-anayses. Journal 

of Family, 30, 453-469.  

Liberska, H., Farnicka, M. (red.). (2016). Ag-

gression as a challenge: Theory and Research: 

Current Problems. Berlin: Peter Lang Publish-

ing. 

Monika Dominiak-Kochanek 

Akademia Pedagogiki Specjalnej  

im. Marii Grzegorzewskiej 



 

Numer 8                                                                                                                                    Strona 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Kon-

ferencja Psychologii Rozwojowej- Kra-

ków, 2016 r. 

25 Jubileuszowa Konferencja Psychologii Rozwo-

jowej  odbyła się w dniach 16-18 czerwca 2016 r. 

w Krakowie w  siedzibie Instytutu Psychologii UJ 

przy ul Ingardena 6. Była to pierwsza konferencja 

organizowana przez nowo powstałe Polskie 

Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Czło-

wieka, a współorganizatorami były Instytut 

Psychologii i Instytut Psychologii Stosowa-

nej UJ. Honorowy patronat nad konferencją 

objęli: Jego Magnificencja  Rektor Uniwersytetu 

Jagiellońskiego prof. dr  hab. Wojciech Nowak, 

Marszałek Województwa Małopolskiego  Jacek 

Krupa oraz Prezydent Miasta Krakowa  Jacek 

Majchrowski.  

W Krakowie konferencja odbyła się już po raz 

czwarty.  Tym razem organizatorzy zapropono-

wali temat Rozwój przez edukację w biegu ży-

cia: obszary nadal nierozpoznane, bo  wbrew 

potocznej wiedzy jest to dziedzina  nadal pełna  

tajemnic i wcale nieoczywistych rozwiązań. Dlate-

go do udziału w konferencji zostali  zaproszeni  

nie tylko psychologowie rozwojowi, ale także  

osoby, które  z powodzeniem  łączą podejście 

rozwojowe z głęboką refleksją nad procesami 

edukacji w biegu życia. Oczekiwaliśmy bowiem, 

że w instytucji, w której od prawie 90 lat stale 

rozważane są  problemy dotyczące rozwoju czło-

wieka i jego związków z procesami nauczania i 

wychowania, dyskurs ten będzie szczególnie 

owocny. 

 Wykład inauguracyjny  From understanding to 

fostering moral competence-how deve-

lopmental psychology can be enhanced to 

benefit education przedstawił profesor Georg 

Lind z Uniwersytetu w Konstancji, znany badacz 

rozwoju moralnego i edukacji, autor  Konstanc-

kiej Metody Dylematów jako metody wspomaga-

jącej  ten rozwój. Interesujące wykłady z pograni-

cza psychologii i pedagogiki  wygłosiły prof. dr 

hab. Dorota Klus-Stańska, prof. dr hab. Elżbieta 

Dubas oraz prof. dr hab. Wiesława Limont.  Waż-

nym wydarzeniem był panel dyskusyjny  Rozwój i 

wychowanie według wartości przygotowany i 

prowadzony przez dr hab. Ewę Gurbę i dr hab. 

Adama Niemczyńskiego , prof. GWSH, a także  

wręczenie kolejnej Nagrody im. Stefana Szumana 

dr Beacie Winnickiej i wykład Laureatki o roz-

woju dziecięcych przekonań temat czasu. 

Podczas konferencji pojawiła się nowa formuła 

obrad, a mianowicie fora dyskusyjne (w liczbie 4), 

na których  rozważano różne ważne, a zarazem 

kontrowersyjne tematy,  korzystając  z wiedzy i 

doświadczeń zaproszonych osób, zajmujących się 

praktyczną działalnością w tych obszarach.  Tym 

razem były to: edukacja w dorosłości pod lupą, 

edukacja domowa  a rozwój dziecka i nastolatka, 

psycholog jako współkreator środowiska i proce-

su edukacyjno-wychowawczego oraz poza miary 

centralnej tendencji: odkrywanie indywidualności 

rozwoju. Cechą tej formy obradowania jest prze-

znaczenie na dyskusję znacznie więcej czasu niż w 

tradycyjnych sympozjach czy sesjach. Większość 

wystąpień uczestników  konferencji mieściła się w  

formułach sympozjum (8), sesji  tematycznych 

(16) czy  plakatów (18), które obejmowały bar-

dzo szeroki wachlarz zagadnień dotyczących roz-

woju i edukacji w ciągu całego życia, a nie tylko w 

dzieciństwie i okresie dorastania. Jedno z sympo-

zjów  pt. Rozwój i  jego okolice dedykowane zosta-

ło „ojcu” ogólnopolskich konferencji psychologii 

rozwojowej, prof. Adamowi Niemczyńskiemu z 

okazji 50-lecia Jego pracy naukowej. 

Zainteresowanie konferencją było tak duże, że 

konieczne  okazało się prowadzenie obrad w  aż  

w 8 równoległych sympozjach/sesjach. Dla uczest-

ników  przygotowano także 4 ciekawe  warsztaty 

dotyczące:  interakcji w triadzie niemowlę-matka-

ojciec, rozwijania kompetencji społecznych nasto-

latków, narracyjnych form wspomagania rozwoju  

oraz diagnozowania więzi uczuciowych w rodzi-

nie.  

Oprócz świętowania 25-lecia corocznych spotkań 

społeczności polskich psychologów rozwojowych 

świętowaliśmy także 20 rocznicę wydawania Psy-

chologii Rozwojowej.  Z tej  okazji podczas uroczy-

stego bankietu w krakowskiej restauracji Hawełka 

Redaktor Naczelna czasopisma, prof. Maria Kielar-

Turska przywołała  postaci wszystkich osób zaan-

gażowanych dotąd w jego wydawanie, a obecnym   

wręczyła  pamiątkowe odznaki i dyplomy.  

Szczegółowe sprawozdanie z tej konferencji znaj-

dzie się w najnowszym numerze Psychologii 

Rozwojowej. Zapraszamy uczestników do publi-

kowania swoich konferencyjnych wystąpień w 

formie artykułów w naszym czasopiśmie. 

dr hab. Dorota Kubicka 

Przewodnicząca Komitetu Programowego 25 OKPR 
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 XV konferencja European Associa-

tion for Research on Adolescence 

(EARA), La Barrosa, Hiszpania, 16-

19 września 2016 

Odbywająca się co dwa lata konferencja stowarzy-

szenia European Association for Research on Ad-

olescence obejmuje szeroko pojmowaną tematy-

kę badań nad dorastaniem, ujmowaną z 

perspektywy różnych ujęć badawczych (jak 

ujęcie rozwojowe, kliniczne, społeczne, czy po-

znawcze). 

W tym roku konferencja ta odbyła się w okolicy 

miejscowości La Barrosa, w hiszpańskiej Andaluzji. 

Naukowcy z całego świata przez kilka dni dzielili 

się wynikami swoich badań, wysłuchiwali cieka-

wych wykładów i doskonalili swoje umiejętności 

na szeregu warsztatów i szkoleń. 

Pierwszy dzień konferencji obfitował w 

warsztaty. Ich tematyka dotyczyła zarówno zaa-

wansowanych metod statystycznych (jak modelo-

wanie wielowymiarowe, analiza danych longitudi-

nalnych, itp.), jak również umiejętności praktycz-

nych (pisanie artykułów do anglojęzycznych czaso-

pism) oraz zagadnień klinicznych (diagnoza i inter-

wencja). Zwieńczeniem pierwszego dnia konfe-

rencji był wykład Saskii Kunnen dotyczący kom-

pleksowego sposobu badań nad adolescencją. 

Kolejne dni konferencji obfitowały w sympozja i 

sesje tematyczne poświęcone różnorakim aspek-

tom dorastania. Odbyły się między innymi sesje 

poświęcone: relacjom rodzinnym i rówie-

śniczym, tożsamości, imigracji, problemom 

psychospołecznym młodych dorosłych, do-

brostanowi i zdrowiu psychicznemu, zagad-

nieniom neuropsychologicznym, empatii, 

emocjom i radzeniu sobie z problemami w 

okresie dorastania, a także najnowszym 

metodom pomiaru i analizy w badaniach z 

zakresu psychologii rozwojowej. 

Drugiego dnia konferencji odbyły się dwa wykłady 

plenarne: Loes Keijsers opowiadała o relacjach 

rodzinnych i ich związkach z przystosowaniem, a 

John Schulenberg o czasie przejścia z dorastania 

do dorosłości w cyklu życia. Tego dnia też odbyła 

się uroczysta kolacja SECNet – sekcji stowarzy-

szenia EARA, w której aktywnie działają młodzi 

naukowcy. Wydarzenie to było okazją do wymia-

ny doświadczeń i opinii, a także sprzyjało nawiąza-

niu współpracy naukowej młodych badaczy z całe-

go świata. 

Trzeci dzień konferencji również obfitował w cie-

kawe wydarzenia. Oprócz szeregu sympozjów, 

odbyła się dyskusja panelowa na temat neu-

rologicznych aspektów dorastania, spotka-

nie krajowych reprezentantów EARA, spo-

tkanie z edytorami czasopism naukowych, a także 

niezwykle ciekawy wykład plenarny Wima Meeu-

sa, laureata nagrody EARA Lifetime Award, po-

święcony wyjaśnieniom mechanizmów, które pro-

wadzą młodych ludzi do uwikłania w działania o 

charakterze terrorystycznym. Ukoronowaniem 

tego dnia było zebranie zarządu EARA oraz uro-

czysty bankiet. 

W ostatnim dniu oprócz wielu sympozjów, które 

odbywały się od wczesnych godzin porannych, aż 

po sam wieczór, uczestnicy mogli wziąć udział w 

dyskusji panelowej o podstawach teorii toż-

samości, poprzez dyskusję nad badaniami 

podłużnymi dużych prób, aż po zagadnienie 

bezrobocia młodych ludzi. 

Pod koniec ostatniego dnia konferencji wręczona 

została nagroda EARA Young Scholar Award, któ-

rej laureatką była Stefanie Nelemans. Finalny 

punkt konferencji stanowił wykład plenarny Car-

les'a Feixa dotyczący adolescencji w erze cyfro-

wej. 

W konferencji brali udział zarówno znamienici 

badacze adolescencji z całego świata, jak również 

młodzi naukowcy. Kilkaset osób przez cztery dni 

miało niepowtarzalną okazję do wysłuchania siebie 

nawzajem, dialogu, wymiany doświadczeń i wyni-

ków swoich badań, a przede wszystkim do nawią-

zania współpracy, która w przyszłości bez wątpie-

nia zaowocuje dalszym rozwojem badań nad ado-

lescencją. 

Pełen program konferencji wraz z abstraktami 

prezentowanych referatów można znaleźć na 

stronie: http://www.eara2016.com/ 

 
mgr Dominika Karaś, UKSW 
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Konferencja ABC GeoGebry  

Kraków 18 czerwca 2016 r. 
 

organizowana przez  

 

Instytut Matematyki Uniwersytetu Peda-

gogicznego w Krakowie  

  

Psychologów rozwoju mogą zainteresować nie-

które wystąpienia naukowe i warsztaty: 

 

K. Winkowska-Nowak, D. Szalińska - Aplety 

GeoGebry - innowacja na lekcjach matematyki  

                     

Warsztaty: 

• Jak rozpocząć pracę z programem Geo-

Gebra  

• Pierwsze kroki w GeoGebrze 3D - pod-

stawowe funkcje  

• Funkcje z GeoGebrą Przykłady zastoso-

wania GeoGebry do badania własności 

funkcji  

• GeoGebra w zadanich z liceum  

• Proste konstrukcje w GeoGebrze 3D - 

zadania ze stereometrii  

• Przykłady zastosowania GeoGebry do 

odkrywania zależności i rozwiązywania 

zadań z planimetrii  

• Nie tylko o puzzlach Sama Loyda  

• Bryły w GeoGebrze  

 

Zainteresowane osoby zachęcamy do kontaktu z 

autorami poprzez adres e-mail:  

edumat@up.krakow.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III edycja  

Międzynarodowej Neurobiologicznej  

Konferencji Naukowej 

Glottodydaktyka i logopedia  

z perspektywy neurobiologicznej 

Kraków 26 czerwca  

 
organizowana przez 

Uniwersytet Pedagogiczny  w Krakowie  

 

Psychologów rozwoju mogą zainteresować nie-

które wystąpienia: 

 

W. Miodunka: Glottodydaktyka i logopedia 

 

J. Cieszyńska: Rola diagnozy funkcji poznaw-

czych dzieci bilingwalnych 

 

K. Rymarczyk: Mózgowe mechanizmy komu-

nikacji językowej 

 

Z. Orłowska-Popek: Nauczanie języka w sytu-

acji zaburzeń komunikacji a nauczanie  

języka polskiego jako obcego  

 

E. Źródlewska-Banachowicz: Dwujęzyczność w 

praktyce glottodydaktycznej: nauczanie 

dzieci i młodzieży 

 

M. Błasiak-Tytuła: Nauczanie dzieci dyslek-

tycznych języka polskiego jako drugiego 

oraz - Jak  przedszkolaki uczą się języka an-

gielskiego? 

 

Zainteresowane osoby zachęcamy do kontaktu z 

autorami poprzez adres e-mail: katedralogope-

diiup@gmail.com  
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Kolejną  

XXVI konferencję  

Psychologii Rozwojowej  

zorganizuje Instytut Psychologii Uni-

wersytetu Szczecińskiego. Szczegóło-

we informacje o terminie i zakresie te-

matycznym  przekażą nam w następnym 

Biuletynie organizatorzy: dr Celina Ti-

moszczyk-Tomczak i dr Beata Bugajska. 

 

II konferencja  

Starość jak ją widzi psychologia: 

Siła umysłu w starości 

KRAKÓW 20-21 kwietnia 2017 r 

Organizowana przez  

Instytutu Psychologii Akademii 

Ignatianum,  

Oddział Krakowski PAN  

 Krakowski Oddział PTP 
 

Na konferencji śledzić będziemy za auto-

rami wystąpień przejawy umysłu w staro-

ści świadczące przede wszystkim o jego 

sile. W centrum rozważań i dyskusji znaj-

dą się zmiany rozwojowe w zakresie 

funkcji poznawczych. Analizowane będzie 

przeobrażanie się pamięci oraz funkcji 

zarządzających, czyli pamięci operacyjnej, 

h a m o w a n i a ,  p l a s t y c z n o ś c i  

i planowania. Zwrócona zostanie także 

uwaga na zagadnienie mądrości i jej usy-

t u o w a n i a  

w wieku senioralnym. Zmiany funkcji po-

znawczych w późnej dorosłości znajdą 

swoje uzasadnienie zarówno w koncep-

cjach neurobiologicznych, jak i społeczno

-kulturowych. 

Przewidujemy dyskutowanie tematów 

dotyczących życia emocjonalnego w sta-

rości, przejawów osobowości, a także 

różnych form aktywności artystycznej, 

społecznej, politycznej, naukowej. Spo-

dziewamy się wystąpień ukazujących róż-

ne sposoby wspomagania siły umysłu w 

starości. Zachęcamy do dostrzeżenia 

możliwie wielostronnych  

skojarzeń z proponowanym tematem 

przewodnim.  

Zapraszamy do zgłaszania referatówna 

adres: 

konferencja.starosc@ignatianum.edu.pl 

Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska 

 

W Krośnie odbywa się w dniu 16 

września 2016 roku 

Wielospecjalistyczna diagnoza i 

terapia dzieci z zaburzeniami roz-

woju    

Oto kilka  wystąpień, które mogą  psy-

chologów rozwoju 

Jolanta Panasiuk Zaburzenia neuroro-

zwojowe w padaczce dziecięcej 

Danuta Pluta-

Wojciechowska  Diagnoza i terapia za-

burzeń rezonansu 

Agnieszka Rosa  Wpływ zaburzeń wi-

dzenia na sprawność ręki i funkcje pisania 

Magdalena Wasylewicz  Rozwój mo-

wy dzieci w dobie ekspansji mediów 

Kinga Sobiesiak  Wartość rozwojowa i 

terapeutyczna pedagogiki M. Montessori 

Magdalena Tarnawska  Mówienie a 

rozmawianie. Refleksje dotyczące komunika-

cji osób z autyzmem 

 Małgorzata Jabłońska Rola arteterapii 

w kształtowaniu kompetencji społecznych u 

osób z autyzmem - ujęcie niedyrektywne 

Zainteresowane osoby zachęcamy do kon-

taktu z autorami poprzez adres e-mail: 

konferencja@fundacja21.org  

 

 

 

https://nowy.tlen.pl/d/
mailto:konferencja@fundacja21.org
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Psychologom, zwłaszcza zajmujących się pro-

blematyka kreatywności polecam książkę  

Erica Weinera, Genialni. W pogoni 

za tajemnicą geniuszu.  

Warszawa: PWN. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor przedstawia w niej uzasadnienie swojej 

tezy, że dla rozwoju geniuszu potrzebne jest 

odpowiednie środowisko. Przedstawia zatem 

8 różnych środowisk, z różnych okresów 

historycznych. Jednym z nich jest Wiedeń 

przełomu XIX i XX wieku, gdzie tworzył Z. 

Freud, ale także G. Klimt, S. Zweig (autor 

pierwszej biografii Freuda), E. Mach, L. Witt-

genstein, G. Mahler. Znaczenie przypisuje 

autor wiedeńskiej kawiarni dającej ciepłe 

schronienie, dostęp do informacji, możliwość 

wymiany opinii,  rozmowy i towarzystwa.  

Kawiarnia to archipelag samotnych dusz po-

łożonych blisko siebie, a geniusz to kombina-

cja introwertyka (wpada na pomysły w sa-

motności) i ekstrawertyka (lubi poznać różne 

poglądy na sprawę). Ponadto hałas kawiarnia-

ny pozwala wejść w stan rozproszonego sku-

pienia, idealny dla twórcy. Innym czynnikiem 

środowiska jest etniczna różnorodność , tak 

charakterystyczna dla Wiednia przełomu 

wieków. Zdaniem autora „bycie imigrantem i 

brak stabilizacji to dwa najpowszechniejsze do-

świadczenia geniuszy”. 

Czytanie tej książki to intelektualna przyjem-

ność. Zachęcam do czytania i polecenia in-

nym. Maria Kielar-Turska 

 

 

 

Anna Oleszkowicz i Alicja Senejko. 

Psychologia dorastania: zmiany roz-

wojowe w dobie globalizacji,  

Warszawa: PWN 

 

Nowa książka dwóch naszych koleżanek,  

członkiń Stowarzyszenia, wypełnia ważną lukę 

związaną z wpływem zmian kulturowych i 

społecznych (związanych przede wszystkim z 

kulturą nowych mediów) na rozwój w okre-

sie adolescencji. Czytelnicy, zarówno nau-

kowcy, jak i praktycy ale także rodzice, mogą 

znaleźć w niej odpowiedzi na często zadawa-

ne pytania: 

 

Jak kształtują się wzorce atrakcyjności fizycznej 

młodzieży stale korzystającej z mediów? 

 

Jakie znaczenie mają realne i wirtualne przyjaź-

nie i związki w dobie portali społecznościowych? 

 

Jak krystalizuje się tożsamość i światopogląd 

nastolatka? 

 

Jak przebiega rozwój poznawczy człowieka dora-

stającego w społeczeństwie informacyjnym? 

 

Skąd się bierze bunt młodzieńczy i jakie są źró-

dła młodzieńczego idealizmu? 

 

Książka pozwala zrozumieć prawidłowości i 

dostrzec nieprawidłowości rozwoju nastolat-

ków w sferze biologicznej, seksualnej, po-

znawczej, emocjonalnej i społecznej.  

Poleca: Beata Krzywosz-Rynkiewicz 
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Rozwój reprezentacji emocji w  

dzieciństwie  

Małgorzaty Stępień-Nycz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Książka powstała na podstawie pracy dok-

torskiej uhonorowanej Nagrodą Szumana 

w 2013 r. Książka w bardzo przystępny 

sposób przedstawia problematykę rozwoju 

reprezentacji emocji, dotychczas badanych 

głównie u dorosłych. Niewątpliwą zaletę 

pracy stanowią zaprezentowane tam bada-

nia w planie longitudinalnym. Dzięki temu 

Autorka mogła zbadać pewne prawidłowo-

ści rozwojowe w zakresie reprezentacji 

emocji i zaproponować mechanizmy roz-

woju określonych kompetencji emocjonal-

nych.  

Małgorzata Najderska 

 

Opowieść „moi rodzice” w trzech 

fazach adolescencji i w dorosłości. 

Analiza narracji tożsamościowych 

Magdaleny Budziszewskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Książka Magdaleny Budziszewskiej koncen-

truje się na tematyce narracji i relacji dziec-

ko-rodzic. Jest wynikiem szczegółowej ana-

lizy tekstów zebranych od około 400 osób 

w wieku od adolescencji do późnej doro-

słości, co umożliwiło opis nie tylko narracji 

na temat relacji łączących badanych z ich 

rodzicami, ale również różnic w postrzega-

niu tych relacji w zależności od wieku oso-

by badanej. 

 

Małgorzata Najderska 

 

 

W wydawnictwie Liberi Libri (www.liberilibri.pl) zostały opublikowane dwie 

książki z zakresu psychologii rozwoju człowieka: 

UWAGA: Obie książki są dostępne w elektronicznej formie bezpłatnej 

dla czytelnika – można je bezpłatnie ściągnąć ze strony wydawnictwa 

www.liberilibri.pl. 

http://www.liberilibri.pl
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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, trzecim numerze czasopisma 

na rok 2016, ukażą się między innymi artykuły:  

 

Podmiotowość z perspektywy wybranych 

teorii psychologicznych (H. Gasiul),  

 

Antygrawitacyjne aspekty religijności (Cz. 

Walesa),  

 

Konstancka Metoda Dyskusji nad Dyle-

matem  (KMDD®)  

 

Georga Linda jako metoda stymulacji roz-

woju kompetencji moralnej (M. Steć),  

 

Kierowanie strumieniem świadomości. O 

staraniach Profesora Lecha Witkowskiego 

o poprawne odczytania myśli Erika H. 

Eriksona w Polsce (B. Smykowski),  

 

Relacyjna specyfika perswazji w dziecię-

cych zabawach w przekonywanie (A. Koło-

dziejczyk), 

 

 Martwienie się a percepcja postaw rodzi-

cielskich u młodzieży w okresie dorastania 

(K. Olszewski, E. Talik, M. Oleś).  

 

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 re-

cenzji nowych, ważnych dla dziedziny publika-

cji. 

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.ejourna ls .eu/Psychologia -

Rozwojowa). 

 

Dodatkowe informacje dotyczące zamawiania 

pojedynczych artykułów oraz całych numerów 

można znaleźć na stronie internetowej: http://

www.ejournals.eu/jak-zamawiac/.  

 

Dr Małgorzata Stępień-Nycz, UJ,  

Sekretarz redakcji 

 

 

http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa
http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa
http://www.ejournals.eu/jak-zamawiac/
http://www.ejournals.eu/jak-zamawiac/
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Podczas 25. Jubileuszowej Ogólno-

polskiej Konferencji Psychologii 

Rozwojowej, w czerwcu 2016 roku 

w Krakowie, w Instytucie Psycholo-

gii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

została wręczona Nagroda im. 

Stefana Szumana za osiągnięcia 

naukowe w dziedzinie psycho-

logii rozwoju człowieka za rok 

2015.   

Celem nagrody jest promowanie 

polskich osiągnięć badawczych wno-

szących istotny wkład do wiedzy o 

rozwoju psychicznym człowieka w 

ciągu życia. Nagroda przyznawana 

jest corocznie za najlepszą pracę 

badawczą z dziedziny psychologii 

rozwoju człowieka, w dwóch kate-

goriach: 1) za rozprawę doktorską, 

2) za pojedynczą publikację teore-

tyczną, empiryczną lub aplikacyjną, 

wykonaną w Polsce, opublikowaną 

w czasopismach/wydawnictwach 

polskich lub zagranicznych.                                

 

Członkowie Kapituły w składzie: 

prof. Anna Matczak, prof. A. Niem-

czyński, prof. Janusz Trempała przy-

znali nagrodę Beacie Winnickiej 

za rozprawę  doktorską Wpływ 

przestrzeni na szacowanie czasu 

u dzieci ze względu na wysoki po-

ziom merytoryczny pracy, nowator-

stwo tematu i rozwiązań metodolo-

gicznych  oraz  znaczenie dla psy-

chologii rozwoju i psychologii po-

znawczej. 

W uzasadnieniu werdyktu podano: 

„Praca  wyróżnia się dobrym osadze-

niem badań w teorii, rzetelnym przy-

wołaniem rozległej literatury sprawoz-

dającej z eksperymentalnych badań 

dotyczących rozważanego zagadnienia; 

ma charakter interdyscyplinarny wią-

żąc ujęcia psychologii poznawczej, ko-

gnitywistyki, logiki, neuropsychologii, 

psychologii rozwoju. Na uwagę zasłu-

guje eksperymentalny charakter badań 

połączony z metodologiczną staranno-

ścią, a  twórcza inwencja w opracowa-

niu eksperymentalnego materiału do-

wodzi talentów badawczych autorki.”  

 

Maria Kielar-Turska 

Prezes Polskiego Stowarzyszenia  

Psychologii Rozwoju Człowieka 

  

 

Nagroda im. Stefana Szumana 
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Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowie-

ka powołał trzech członków do komisji oceniającej prezentowane na 

Konferencji postery. Komisja oceniała tematykę posteru, adekwatność 

stosowanych metod statystycznych, sposób prezentacji wyników oraz gra-

ficzne opracowanie plakatu.  I nagrodę zdobyły ex aequo:  

 

Nagrodzone Postery  

25. Jubileuszowa Ogólnopolska   

Konferencja Psychologii Rozwojowej  

Joanna Jakubowska i  

Marta Białecka-Pikul  

Uniwersytet Jagielloński  

za plakat:  

 

On to zobaczył!". Jak matki mo-

gą stwarzać dwu i czterolatkom 

okazję do poznawania świata 

mentalnego innych ludzi?  

 

Kinga Wojcieszek  

Uniwersytet Kardynała  

Stefana Wyszyńskiego  

autorka plakatu: 

Jak dzieci rozumieją wartości 

mierzone przy pomocy obrazko-

wej metody PBVS-C?.  

Komisja przyznała również wyróżnienie  

Anicie Duplaga, Annie Chałupczak, Ewelinie Dziechciowskiej, 

Maciejowi Grątkowskiemu i Justynie Krawiec  

Akademia Ignatianum w Krakowie  

autorom plakatu: 

Wolność oczami dziecka - poznawcza reprezentacja wolności w 

średnim i późnym dzieciństwie. 

Członek Jury, dr Magdalena Kosno, UJ 
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ERU/EADP Warsztaty statystyczne: 

Advanced Statistical Methods in 

Psychology Workshop  

 

Loes Keijsers (ERU/EADP President) 

oraz Maja Schachner (ERU/EADP 

External Relations and Valorisation  

Officer), we współpracy z Manuelem 

Völkle organizują warsztaty statystyczne 

w dniach od 10 do 14 października 

2016 roku w Berlinie – jedną z głównym 

inicjatyw Sekcji Młodych Naukowców 

EADP. Organizację wydarzenia 

wspierają Humboldt University w 

Berlinie oraz Tilburg University.  

W programie warsztatów przewidziano 

najnowsze metody analizy danych, 

między innymi continuous time 

modeling, random intercept cross-

lagged panel models, oraz multilevel 

structural equation modeling. 

 

Więcej informacji na stronie:  

http://www.eadp.info/news/ 

 

Kto może dołączyć do ERU/EADP?  

Studenci, doktoranci, doktorzy do 

stanowiska adiunkta (assistant 

professorship), którzy zainteresowani są 

szeroko rozumianią psychologią 

rozwoju.  

 

Jak dołączyć?   

Aby stać się członkiem ERU/EADP 

trzeba stać się członkiem Europejskiego 

Stowarzyszenia Psychologii Rozwojowej 

(EADP) i uiścić odpowiednią opłatę 

członkowską.  

Zdobądź więcej informacji o zaletach 

członkostwa EADP – zapraszamy do 

odwiedzenia naszej strony internetowej: 

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

-union/. 

 

Skontaktuj się z nami!  

Jeśli pojawią się jakieś pytania, 

zachęcamy do kontaktu z Loes Keijsers 

(Przewodnicząca ERU/EADP: 

Loes.Keijsers@uvt.nl) oraz Francescą 

Lionetti (Sekretarz ERU/EADP: 

francesca.lionetti@unipv.it). 

 

Dr Justyna Michałek, UWM 

Przedstawiciel Polski ERU EADP  

jmichałek@wp.pl  
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http://www.eadp.info/news/
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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XV konferencja European Association 

for Research on Adolescence 

Wydarzeniem, którym żyło całe stowarzysze-

nie EARA przez ostatnie miesiące jest bez wąt-

pienia XV konferencja European Association 

for Research on Adolescence, która w tym 

roku odbyła się w przepięknej hiszpańskiej An-

daluzji. W dniach 16-19 września 2016 nau-

kowcy z całego świata wymieniali swoje do-

świadczenia, prezentowali wyniki badań, brali 

udział w niezwykle ciekawych warsztatach i 

wysłuchiwali wykładów doświadczonych bada-

czy adolescencji. 

Zakres podejmowanych zagadnień był niezwy-

kle szeroki: od relacji rodzinnych i rówieśni-

czych, przez zagadnienia tożsamości, zdrowia i 

dobrostanu, aspekty neuropsychologiczne do-

rastania, aż po ważkie tematy społeczne, jak 

przestępczość, terroryzm, czy prześladowania. 

Pełne sprawozdanie z konferencji znajduje się 

na stronie 6 Biuletynu, a więcej informacji moż-

na również znaleźć na stronie: http://

www.eara2016.com/ 

Konferencja EARA była również okazją do spo-

tkania się w rzeczywistości młodych naukow-

ców będących członkami SECNet. Podczas 

konferencji odbyła się kolacja SECNet, która 

była doskonałą okazją do wymiany doświad-

czeń, pasjonujących dyskusji naukowych i pod-

jęcia współpracy młodych badaczy z całej Euro-

py i nie tylko. 

Odbyło się również zebranie krajowych repre-

zentantów SECNet, podczas którego porusza-

ne były takie tematy aktywności i przedsię-

wzięć planowanych na kolejne dwa lata. 

Z inicjatywy SECNet odbyło się również spo-

tkanie z edytorami renomowanych czasopism 

naukowych. Wydarzenie to cieszyło się bardzo 

dużą popularnością, a zaproszeni goście opo-

wiadali nie tylko o formalnych wymaganiach 

stawianych przez wydawców, ale również o 

praktycznych zagadnieniach procesu pisania i 

publikowania artykułów naukowych. 

Podczas konferencji odbył się również konkurs 

na najlepszy Poster. 

 

EARA Young Scholar Award 

W tym roku została również przyznana nagro-

da EARA Young Scholar Award, której laureat-

ką została Stefanie Nelemans z Uniwersytetu w 

Utrechcie, która w swoich badaniach porusza 

tematykę rozwoju symptomów lękowych u 

adolescentów i ich związków z czynnikami bio-

logicznymi, psychologicznymi i społecznymi. 

 

 

Najnowszy numer Newslettera  

EARA 

Na stronie: https://www.earaonline.org/wp-

con t en t / up lo ads / e a r ao n l i n e /2016 /05 /

eara_may16.pdf można znaleźć najnowszy nu-

mer newslettera EARA, który został zredago-

wany przez Fabrizię Gianotta oraz Cecile Ma-

thys. W numerze znajdują się artykuły młodych 

naukowców, poświęcone głównie różnym 

aspektom uzależnień w okresie dorastania. 

Znaleźć tam też można list od przewodniczącej 

stowarzyszenia EARA – Figen Çok, zapowiedź 

XV Konferencji EARA, sprawozdanie z Europe-

an Symposium on Adolescent Research & Re-

search Method Workshop, które odbyło się w 

grudniu 2015 w Londynie oraz wykaz najnow-

szych publikacji członków stowarzyszenia EA-

RA. 

 

Nowości na stronie EARA 

Ostatnio ogłoszony został również termin i 

miejsce kolejnej konferencji EARA:  odbędzie 

się ona w dniach 12-16 września 2018 w belgij-

skiej Gandawie. 

 

 

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 

http://earasecnet.weebly.com/
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KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 lipca 

2016 r. o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism nau-

kowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w 

tych czasopismach można znaleźć na stronie:  

 http://www.nauka.gov.pl/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych/  

 

 

 

 

 

 

 

***** 

 

Na stronie http://www.pka.edu.pl/portfolio-item/baza-ocen/ znajdują się wyniki 

pracy Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Można tam znaleźć listę ocenia-

nych jednostek i kierunków w szkolnictwie wyższym oraz rodzaj 

uzyskanej  oceny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 

Katedra Psychologii Rozwoju i Edukacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

w Olszynie zatrudni na etat asystenta ze stopniem naukowym 

doktora psychologa zajmującego się zagadnieniami rozwoju człowieka. 

Zainteresowanych  młodych naukowców prosimy o kontakt:  

beata.rynkiewicz@uwm.edu.pl 

 

 



BIULETYN Polskiego Stowarzyszenia  

Psychologii Rozwoju Człowieka  
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Dlaczego warto należeć do  

Stowarzyszenia 

 

 Jesteśmy jedynym Stowarzyszeniem w Polsce zrzeszającym środowisko 

psychologów naukowców i praktyków zajmujących się zagadnieniami rozwoju 

człowieka. 

 

 Organizujemy co roku ogólnopolskie konferencje naukowe, gromadzące 

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

nia praktyczne w obszarze rozwoju człowieka.  W 2016 roku odbyła się już 

XXV 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+. 
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 Deklaracja członkowska znajduje się na stronie Stowarzyszenia:  

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


