Stowarzyszenie zrzesza osoby zajmujące
się naukowo i praktycznie zagadnieniami
rozwoju
człowieka.
Zadaniem
Stowarzyszenia jest tworzenie
środowiska dla dyskursu dotyczącego tematów
podejmowanych w pracowniach
naukowców oraz rozstrzyganych praktycznie w kontaktach z jednostkami i instytucjami.
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Szanowni Państwo !
To, w jaki sposób człowiek posługuje się swoim
językiem ojczystym świadczy ogólnie o jego
kulturze osobistej. Należy więc dbać o swój
język z taką samą lub większą troskliwością,
jak o swoje kompetencje zawodowe, zdrowie
czy prezencję. Na kulturę słowa składa się: poprawność językowa, której przejawem
jest stosowanie się do reguł gramatycznych,
stylistycznych; - konstruowanie wypowiedzi z
poszanowaniem odbiorcy, mówienie w sposób
uczciwy i przyjazny do naszego rozmówcy, czyli
etyka słowa oraz - estetyka słowa czyli
wyłączenie z wypowiedzi wyrażeń, które mogłyby urazić rozmówcę, a używanie zwrotów
grzecznościowych.
Pod koniec ubiegłego stulecia przedstawiciele
nauk humanistycznych i społecznych zwrócili
uwagę na to, jak ważne jest dobre komunikowanie się na co dzień. Za niezbędną uznano
kompetencję komunikacyjną, a jej rozwijanie
wiąże się z pełnieniem funkcji pragmatycznej
przez edukację (tj. uczyć się, aby działać –
Delors 1998). W procesie rekrutacji pracowników sprawdza się m.in. ich kompetencję komunikacyjną, co ma zapewnić dobre relacje w
grupie, umiejętność współdziałania, realizowanie
wspólnych projektów, itp. Warto zwrócić uwagę,
że dla wykonywania wielu różnych zawodów
słowo jest podstawowym instrumentem działania. Jednym z takich zawodów jest psycholog.
Jego kontakty z klientem/pacjentem są formą
komunikacji, związaną z realizacją określonych
celów. W takiej interakcji klient/pacjent powinien być traktowany jako uczestnik rozmowy,
dla którego rozmowa ta jest ważna. Sytuacja ta
wymaga przygotowania przez psychologa komunikatu, odpowiedniego przekazania go pacjentowi, śledzenia jego odbioru przez pacjenta
oraz obserwowania i rozumienia reakcji pacjenta na komunikat. Ważny jest zatem sposób
mówienia do pacjenta. Jak pisał w XVIII wieku
Stanisław Kleczewski (1767): „ponieważ nie
sobie, ale inszym mówimy, słów używać winni
jesteśmy nie tych, które nam się podobają, ale
które słuchający mile przyjmują”. Z kolei nisz-

czycielami dobrej komunikacji są wypowiedzi i
zachowania związane z osądzaniem, takie jak:
krytykowanie, przezywanie, a także dawanie
gotowych rozwiązań w formie: rozkazywania,
grożenia, moralizowania, stawiania wielu niewłaściwych pytań, udzielania rad. Właściwa
komunikacja daje pacjentowi poczucie bezpieczeństwa, jest dla niego lekarstwem sprzyjającym utrwalaniu jego zdrowia.
S
tyl porozumiewania się psychologa z pacjentem/
klientem jest stały; kształtuje się u progu kariery
i łatwo utrwala . Stąd ważne są zarówno wzory
komunikowania się prezentowane przez nauczycieli w czasie studiów, jak i przekazywana
wiedza ogólna na ten temat.
Powstało i nadal powstaje wiele społecznych
inicjatyw w obronie języka ojczystego. Jedną z
nich jest Zespół Etyki Słowa powołany
przez Radę Języka Polskiego PAN w dniu 13
stycznia 2016 r. Celem Zespołu jest promowanie zasad szacunku dla każdego człowieka,
podstawowej życzliwości, chęci rozumienia inności, starania o porozumienie i zgodę, pomocy
ludziom pod jakimkolwiek względem słabym.
Zarząd Zespołu, w skład którego wchodzi m.in.
wybitna językoznawczyni, Pani Profesor Jadwiga
Puzynina, apeluje o pomoc i zaangażowanie w
upowszechnianiu wzorców dobrej komunikacji i
w uczulaniu polskiego społeczeństwa na przejawy łamania zasad etyki słowa. Apel ten powinien być dostrzeżony, a jego przesłanie realizowane przez psychologów.
Delors J. (red.) (1998). Edukacja - jest w niej
ukryty skarb. Warszawa: Wydawnictwo:
UNESCO
Kleczewski S. (1767). O początku, dawności,
odmianach i wydoskonaleniu języka polskiego zdania. Lwów
Strona internetowa: Etyka Słowa
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.
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Obecność historii

„A zajączka nie widać, ale pożycz rubelka to poślę po wódkę!”

Postać Stanisława Przybyszewskiego nie schodziła z sceny w młodopolskim Krakowie. Pozostało o
nim wiele anegdot. Maga modernizmu nie trzymały się środki płatnicze, był jednak hojny, a też towarzyski. Zabawną grą stały się jego zaproszenia do domu na obiadki i kolacyjki, które należało przyjąć
chętnie, lecz nie korzystać, bowiem w gospodarstwie „smutnego Szatana” najczęściej brakowało
nawet na chleb. Nie wiedział o tym kupiec ze Lwowa, do którego przysiadł się w restauracji
„Hawełka” czarujący bywalec. Uradowany obiadem ze znawcą życia w królewskim grodzie, nie zauważył nawet, że opłacił rachunek. Został gorąco zaproszony do państwa Przybyszewskich na pyszny
pasztet domowy z zająca. Gdy zjawił się, mistrz zabawiał go, a i zachodził w głowę, co też gościa
sprowadziło. Po godzinie przyszło olśnienie i gospodarz zawołał: „A zajączka nie widać, ale pożycz
rubelka, to poślę po wódkę!”
Anegdotę o zajączku nasunęła mi kwestia psychologiczna, obecna od IV wieku przed Chrystusem, a
wciąż nieznajdująca zadowalającej odpowiedzi. Wówczas Platon postawił ją w Menonie. Sokrates
pytał, czym jest cnota i wszystkie proponowane definicje kolejno były odrzucane, bowiem w świetle
przykładów okazywały się za wąskie lub za szerokie. Gdy wyczerpały się propozycje, Sokrates przyznał, że nie wie, czym jest cnota, ale proponuje „wspólne badanie i dociekanie do tego, czym ona
jest.” Menon od razu wyskoczył jak uczeń mądrala: „Jak chcesz szukać czegoś, gdy nie masz najmniejszego pojęcia, czym to jest? Jeśli nawet natkniesz się na to, to jak możesz odkryć, że znalazłeś to,
czego szukałeś?” Ostatecznie Platon włożył w usta Sokratesa rozwiązanie problemu w postaci teorii
reminiscencji. Odnosi się ona do wszelkiego przedmiotu poznania. Dusza posiadła o nich wiedzę
przed wcieleniem i teraz człowiek ma okazję ożywić ją z pamięci, sięgającej tamtego czasu. Teorię
jednak porzucił. Nie odpowiada ona na pytanie, jak dusza posiadła tę wiedzę. Nie daje też odpowiedzi na pytanie, jak człowiek może się dowiedzieć tego, kiedy i jakie składniki tej wiedzy przywołać z
pamięci.
Nie mówimy dzisiaj o duszy, lecz o poznaniu. Nie mówimy o psychologii, lecz o psychologii poznawczej. Nie prowadzimy dialogów, lecz stosujemy metodologię badań naukowych. Nie rozmawiamy,
lecz ogłaszamy raporty z badań, deklarując wiarę w granicach pięciu procent błędu. Mamy przeświadczenie, że wiemy dużo i wciąż nam wiedzy przybywa, nagromadzonej i gromadzącej się dzięki wciąż
doskonalonej metodologii. Rozwijamy się, jak dziecko rozwija się poznawczo, zostawiając za sobą
archaiczne, magiczne, prelogiczne epoki swego życia umysłowego, aby cieszyć się nieograniczoną
mocą umysłu po ewentualnym osiągnięciu najwyższego stadium formalnych operacji logicznych. Piaget obiecał, że tak działający umysł rozwiąże każdy problem. Tymczasem wciąż nie widać lepszego
rozwiązania problemu Platona od porzuconej teorii reminiscencji. Na szczęście zawsze można skoczyć po wódkę! Polecam wyborową neuronaukową!
Adam Niemczyński
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Co nowego w nauce:

Wpływ przestrzeni na szacowanie czasu u
dzieci

Podczas Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej została wręczona
Nagroda im. Stefana Szumana za osiągnięcia naukowe w dziedzinie psychologii rozwoju człowieka za rok 2015. Członkowie Kapituły przyznali nagrodę Beacie Winnickiej za rozprawę doktorską Wpływ przestrzeni na szacowanie czasu u dzieci ze względu na wysoki poziom merytoryczny pracy, nowatorstwo tematu i rozwiązań metodologicznych oraz znaczenie dla psychologii rozwoju i psychologii poznawczej. Poniżej laureatka prezentuje w skrócie zagadnienie będące przedmiotem rozprawy.

Zajmowanie się problematyką temporalną
wymaga wykraczania poza granice jednej
dyscypliny, integracji różnych podejść i paradygmatów, łączenia wiedzy z różnych obszarów badawczych. W niniejszym opracowaniu
połączono dane z zakresu psychologii rozwojowej i psychologii czasu, a także neurobiologii, poznania matematycznego i lingwistyki.
Rozwojowe tendencje kształtowania się zdolności do estymacji czasu ukazano w związku
z ich poznawczymi mechanizmami. Związek
przestrzeni i czasu ujęto przekrojowo, od
krótkich odcinków czasu liczonych w milisekundach po interwały trwające kilkadziesiąt
minut i od małych przestrzeni, obejmujących
pojedyncze obiekty po przestrzenie rzeczywiste, niemożliwe do objęcia wzrokiem bez
poruszania się wewnątrz nich.
Rozprawa doktorska dotyczy wpływu przestrzeni na szacowanie czasu u dzieci. Prezentowane w pracy badania mają charakter podstawowy. Korespondując z rosnącym w
ostatnich dekadach zainteresowaniem temporalnością, podejmują zaniedbany aspekt
ontogenetyczny. Sformułowano dwa problemy badawcze. Pierwszy dotyczy wpływu wybranych charakterystyk przestrzeni
(wielkość, zagęszczenie, sposób prezentowania i interaktywność) na szacowanie związanego z nią czasu. Drugi zaś - zmian zachodzących w tym zakresie u dzieci w wieku od 4
do 9 lat. W badaniach wykorzystano samodzielnie zaprojektowane filmy animowane
różniące się charakterystykami przestrzennymi oraz sposobami jej prezentacji. Zadaniem
badanych dzieci było szacowanie czasu ich
(filmów) trwania, co w tym wieku nie jest

czynnością rutynową. Skonstruowano zatem
specjalny zegar, który pozwolił badanym oceniać czas bez odwoływania się do takich
miar, jak sekundy czy minuty.
Badania wykazały, że zarówno wielkość postrzeganej przestrzeni, jak i jej zagęszczenie
mają wpływ na szacowanie związanego z nią
upływu czasu, przy czym różne sposoby ujmowania wielkości przestrzeni dają odmienny obraz wyników. Otrzymane dane potwierdziły tezę, że szacowanie czasu jest
konstrukcją umysłu i poddaje się manipulacjom eksperymentalnym, opartym na operowaniu danymi nietemporalnymi zawartymi w
danym interwale.
Uzyskane rezultaty ujęto w szerszych ramach
ogólnej wiedzy o psychologicznych mechanizmach temporalności. Zdaniem Czesława
Nosala, jednego z polskich badaczy temporalności, uzyskane rezultaty badań nie ograniczają się tylko do psychologii rozwoju umiejętności szacowania czasu, lecz mogą mieć
ogólniejsze znaczenie.
Beata Winnicka
Akademia Ignatianum w Krakowie
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Co nowego w nauce:
zaproszenia i zapowiedzi

Instytut Psychologii Uniwersytetu
•
Szczecińskiego
oraz
•
Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju
Człowieka
zapraszają do udziału w
XXVI Konferencji Psychologii
Rozwojowej
Potencjał rozwojowy w biegu życia:
w kierunku samorealizacji
Szczecin 1-3 czerwca 2017 roku

Konferencja poświęcona będzie stawianiu i
rozważaniu problemów związanych z samorealizacją w biegu życia, wykorzystaniem
potencjału rozwojowego do budowania
swojej tożsamości, rozwijaniem umiejętności, zdolności, talentów do kreowania własnej drogi życia, wykorzystaniem możliwości rozwojowych w każdym z
okresów życia i w różnych uwarunkowaniach.
Proponujemy następujące obszary do naukowej eksploracji i dyskusji:
•
Charakterystyka osobowości ludzi
ukierunkowanych na samorealizację
w różnych okresach życia
•
Uwarunkowania samorealizacji, samoaktualizacji, samorozwoju
•
Samorealizacja w kontekście społecznym
•
Twórczość jako ekspresja osobistego
potencjału
•
Realizacja własnego potencjału jako
droga do dobrostanu psychicznego
•
Granice samorealizacji i samoregulacji
•
Samorealizacja a kierowanie rozwo-

jem
Samorealizacja w procesie wychowania
Co sprzyja a co zagraża samorealizacji

Rejestracja na Konferencję odbywa się za
pomocą
strony
internetowej
http://26okpr.whus.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3
marca 2017 r.
Opłata konferencyjna:
600 zł opłata regularna wniesiona do 30
marca 2017 r.
560 zł opłata dla członków Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwojowej, którzy
opłacili składki członkowskie za lata 2016 i
2017
460 zł opłata dla doktorantów
260 zł opłata za bierne uczestnictwo we
wszystkich wydarzeniach konferencyjnych z
wyjątkiem bankietu
380 zł opłata za bierne uczestnictwo we
wszystkich wydarzeniach konferencyjnych
wraz z bankietem
660 zł opłata wniesiona po 30 marca 2017 r.
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7 Interdyscyplinarna Konferencja
Doktorantów i Młodych Naukowców
Codzienne i niecodzienne zmagania
zwykłych ludzi

Co nowego w nauce:
Zaproszenia i zapowiedzi

6 – 8 kwietnia 2017 r. Bydgoszcz
Organizowana przez
Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy
Do udziału w konferencji zapraszamy doktoran-

tów i młodych naukowców reprezentujących
wszystkie nauki zainteresowane problemami
współczesności: psychologów, pedagogów, socjologów, filozofów, kulturoznawców, ekonomistów,
prawników, medyków i przedstawicieli innych
dyscyplin nauki.
Pragniemy stworzyć warunki do twórczej wymiany myśli, poglądów, informacji i doniesień badawczych. Proponujemy następujące zagadnienia
przewodnie:
•
Kryzysy normatywne i nienormatywne w życiu człowieka.
•
Relacje interpersonalne – doświadczenia wielowymiarowe.
•
Rodzina i transmisja pokoleniowa –
kierunki, znaczenie.
•
Cielesność, seksualność, płciowość –
źródło radości i cierpienia.
•
Edukacja w ciągu całego życia (long
life education/lifelong learning)
•
Praca zawodowa jako środowisko
sukcesów i porażek
•
Doświadczenie choroby, niepełnosprawności, osamotnienia, starości –
czy musi być zdominowane negatywnymi emocjami?
•
Formy pomocy i pracy z osobami
doświadczającymi trudności.
Przewidujemy zróżnicowane formy wystąpień:
wykłady inauguracyjne prowadzone przez zaproszonych gości, dyskusje panelowe, sympozja tematyczne oraz sesje plakatowe.
Więcej informacji można znaleźć pod adresem:
http://ikd.edu.pl/

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
TRUDNOŚCI W PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ DZIECKA
CHALLENGES IN A CHILD’S EDUCATIONAL SPACE
organizowana przez
Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
18 stycznia 2017

Zapraszamy do interdyscyplinarnego pochylenia
się nad trudnościami we współczesnej przestrzeni edukacyjnej dziecka i proponujemy odnieść je
nie tylko do środowiska szkolnego, ale także środowiska rodzinnego, rówieśniczego oraz przedszkolnego, które odgrywa nie do przecenienia
rolę w rozwijaniu gotowości szkolnej dzieci.
W założeniu konferencja ma stanowić płaszczyznę
wymiany doświadczeń teoretyków i praktyków
zajmujących się omawianym obszarem. Zaproszenie do uczestnictwa w konferencji skierowane
jest więc do :
pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, socjologów, lekarzy; przedstawicieli władz
samorządowych; dyrektorów placówek edukacyjnych, nauczycieli; specjalistów zajmujących się
kompensacją społeczną, profilaktyką wychowawczą, terapią pedagogiczną.
KONTAKT: trudnościedukacyjne@konferencja.dydaktyka.org
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Co nowego w nauce: Nagrodzone postery

Zachęcamy do zapoznania się z treściami posteru, który
otrzymał I nagrodę podczas
25. Jubileuszowej Ogólnopolskiej
Konferencji Psychologii Rozwojowej (strony 7-8)

Ciąg dalszyd na stronie 8

Co nowego w nauce: nagrodzone postery
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Zachęcamy do zapoznania się z treściami posteru który otrzymał I nagrodę podczas
25. Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej
.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ KRAKÓW, 16-18 CZERWCA 2016R.

JAK DZIECI
PBVS-C?

ROZUMIEJĄ WARTOŚCI MIERZONE PRZY POMOCY OBRAZKOWEJ METODY
KINGA WOJCIESZEK

TEORIA WARTOŚCI

Co nowego w nauce: Nagrodzone postery

www.personalitas.pl

SCHWARTZA

(1992)

Wartości w ujęciu Schwarzta (1992; Schwartz i in.,
2012) definiowane są jako poznawcza
reprezentacja motywacyjnego, godnego
pożądania, ponadsytuacyjnego celu.
Kontekst empiryczny
– wartości w okresie dzieciństwa
Dotychczasowe wyniki badań potwierdzają
kołową strukturę wartości nie tylko u dorosłych,
ale również u dzieci (Cieciuch, 2013; Döring i in.,
2015). Szczególnie często stosowane jest
narzędzie służące do pomiaru wartości dzieci
Picture-Based Value Survey for Children (PBVS-C)
Döring (Döring i in., 2010). Brakuje jednak badań
weryfikujących, czy obrazkowe itemy znaczą dla
dzieci to, co zakładali autorzy narzędzia.
Prezentowane badania wypełniają tę lukę.
Postawiono pytanie o to, jak dzieci rozumieją
wartości mierzone przy pomocy PBVS-C.

Rysunek 1. Kołowy model 10 typów wartości i 4 wartości wyższego rzędu
według koncepcji Shaloma Schwartza (1992).

HIPOTEZA 1

HIPOTEZA 2

Struktura wartości dzieci w
okresie późnego dzieciństwa
jest zasadniczo zgodna z
kołowym modelem
teoretycznym,
z rozróżnialnymi kilkoma
typami wartości,
uporządkowanymi według
dwóch wymiarów:
otwartość na zmiany
– zachowawczość
oraz przekraczanie siebie
– umacnianie siebie.

Uzasadnienia wyborów
wartości są zasadniczo
zgodne ze znaczeniem
wartości w modelu
Schwartza
i współpracowników (2012)
oraz operacjonalizacją
w narzędziu PBVS-C
(Döring i in., 2010).

PROCEDURA
Krok 2

Krok I

METODA
Obrazkowy Pomiar Wartości Dzieci (PBVS-C),
w polskiej adaptacji Cieciucha, Harasimczuk
i Döring (2010).
Rysunek. Model wartości Schwarzta (1992)
z przykładowymi itemami z narzędzia PBVS-C.

Dlaczego to
jest dla mnie
ważne?
Rysunek 2. Obrazki z PBVS-C (od lewej są to wskaźniki:
uniwersalizmu, życzliwości, tradycji).

GRUPA BADANA
- 20 dzieci (7 - 8r.ż.) – uczniowie
pierwszej klasy szkoły podstawowej

Wartość

WYNIKI
Analiza struktury i preferencji
wartości

„Można się z nimi pobawić.”
„Bo ja lubię troszczyć się o roślinki.” / „Podlewamy
kwiatki.” / „No bo jak wszyscy tak będą śmiecić przyrodę,
to tak będzie wyglądać brzydko.”

życzliwość (BE)

pomagać innym (be 1)

„Żeby pomagać innym, bo np. jak koleżanka przechodzi
przez ulicę, to można jej pomóc.” / „Żeby [ta osoba] nie
była smutna i żeby się nie czuła samotna.” / „No bo fajnie
się pomaga innym no i wtedy ktoś jest szczęśliwy.” / „A
pomaganie, to czyli że później masz dużo przyjaciół.”

sprawiać innym radość (be2)

„Bo to fajnie jest sprawiać radość innym, bo wtedy ktoś
inny się cieszy.”

myśleć o Bogu (tr 1)

„No bo Pan Bóg jest najważniejszą Osobą, bo stworzył
Niebo i wszystko zależało wpierw od Niego.” / „No bo
Bóg jest najważniejszy i jest zawsze na pierwszym
miejscu.” / „Dlatego bo trzeba zawsze pamiętać o Bogu.”

słuchać o tym, jak było kiedyś (tr 2)

„Słuchać dziadka albo babci.” / „Można się z tego wiele
bardzo nauczyć.”

stosować się do reguł (co 1)

„(…) żeby nic się nie stało.” / „Żeby mnie samochód nie
potrącił.”

być taki jak inni (co2)
czuć się bezpiecznie (se 1)

„No robić co jest dobre, no ściągać co jest dobre.”
„I być bezpiecznym.” / „Żeby dbać o swoje
bezpieczeństwo”.

chronić się przed niebezpieczeństwem (se2)

„Bo ja nie lubię jak jest głośno.” / „W domu z mamą,
mama nas ociepla.”

być silnym i bogatym (po 1)

„No bo bogactwa nie są ważne.” / „Nie jest dla mnie
ważne, bo nie chcę się przechwalać pieniędzmi, i wtedy
wszyscy uznają, że tylko dla mnie znaczą pieniądze.”

być przewodnikiem (po 2)

„To mnie nie interesuje, bo dam młodszym dzieciom
poprowadzić.”

być najlepszym (ac 1)

„Bo lubię wygrywać. / „Bo lubię wygrywać i często
wygrywam.” / „No bo chcę być najlepszym w świecie.(…)”

pokazywać, co umiem (ac 2)

„No bo jak się coś pokaże, a tego mama nie wiem, że my
to umiemy, (…) to pokażemy to mamie i mama się będzie
bardzo cieszyć.”

cieszyć się życiem (he 1)

„Bo chcę długo żyć.” / „No bo trzeba się w życiu bawić, a
nie ciągle siedzieć tylko i się nudzić.”

sprawiać sobie przyjemność (he 2)

„Bo ja lubię coś kupować, coś fajnego: lody cukierki,
tort.” / „A sprawiać sobie przyjemność, no to, że jakbym
nie sprawiała sobie przyjemności, no to bym była
smutna.”

przeżywać przygody (st 1)

„Przygody, to np. gdzieś pójść z rodzicami nad morze.”

robić coś emocjonującego (st 2)

„No bo tu można się wiele nauczyć, jak przeżywa się coś
emocjonującego.” / „Robić coś emocjonującego, można
się też wiele nauczyć i robić inne rzeczy, nie tylko te
wcześniej.”

odkrywać coś nowego (sd 1)

I odkrywać różne rzeczy.” / „ Świat?”

mieć fantazję i ciekawe pomysły (sd 2)

„Bo lubię bardzo malować.” / „Śpiewać i malować.” / „I tu
można być bardzo wesołym i pomysłowym.”

przystosowanie
(CO)
bezpieczeństwo
(SE)

władza (PO)

osiągnięcia (AC)

hedonizm (HE)

Tabela 1.
Preferencje wartości u dzieci w wieku 7-8 lat w grupie N=20
(pomiar za pomocą PBVS-C).

DYSKUSJA WYNIKÓW

Rysunek 4. Konfiguracja startowa dla skalowania
wielowymiarowego zgodnie z założeniami teoretycznej
struktury kołowego modelu wartości (Döring, Blauensteiner,
Aryus, Drögekamp, Bilsky, 2010).
Wyjaśnienia skrótów znajdują się w tabeli 2.

uzasadnienie

poznawać dzieci z innych krajów (un1)
troszczyć się o przyrodę (un2)

tradycja (TR)

Rysunek 3. Konfirmacyjne skalowanie wielowymiarowe 10 skal wartości (rysunek po lewej)
oraz 20 itemów (rysunek po prawej) PBVS-C w grupie 7–8-latków.
Wyjaśnienia skrótów znajdują się w tabeli 2. Liczba za skrótem oznacza numer itemu zgodnie z tabelą 2.

Item

uniwersalizm
(UN)

stymulacja (ST)

•

Odtworzyła się kołowa struktura wartości, w której można wyróżnić kilka
typów wartości.
•
Dzieci uzasadniały swoje wybory zasadniczo w taki sposób, który był zgodny
ze znaczeniem wartości w modelu Schwartza i współpracowników (2012) oraz
operacjonalizacją w narzędziu PBVS-C.
•
Pojawiły się pewne odstępstwa od modelu.
Interpretacja: we wczesnych etapach rozwoju tworzący się system wartości jest
mniej zróżnicowany, a niektóre wartości ściśle się ze sobą wiążą.
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kierowanie sobą
(SD)

Tabela 2. Uzasadnienia wyboru wartości zgodne ze znaczeniem wartości
w modelu Schwartza i operacjonalizacją w PBVS-C.
Zgodne
Zgodne
Odwołujące się
Odwołujące się przez
z definicją wymiaru
z definicją
przez negację
negację
przeciwstawnego
do tego samego
do przeciwstawnego
wymiaru
wymiaru
wymiaru
„Tutaj, bo lubię jak
„No bo nie lubię się
„A tutaj chcę sprawiać
„Nie chcę być taki jak inni
ktoś jest szczęśliwy.”
mądrzyć.”
i sobie i innym
też, no bo własną drogę
„No bo lubię
władza
przyjemność.”
chciałbym mieć.”
pomagać, no bo
z
wymiaru
„A ja chcę też sprawić
„Bo nie chcę być takim jak
jestem miły.”
umacniania siebie
innym przyjemność,
inni, bo ja wolę robić
nie tylko sobie.”
wszystko po swojemu.”
życzliwość,
„Bo dzieci już
uniwersalizm
wiedzą, co ja
hedonizm
przystosowanie
z wymiaru
umiem.”
z wymiaru
z wymiaru
przekraczania siebie
osiągnięcia z
umacniania siebie
zachowawczości
wymiaru
i otwartości na
umacnianie siebie
zmiany
odwołanie się
do wymiaru
przekraczanie siebie

odwołanie się
do wymiaru
przekraczania siebie

odwołanie się
do wymiaru
umacniania siebie

odwołanie się
do wymiaru
otwartości na zmiany
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Co nowego w nauce: Nagrodzone postery

Zachęcamy do zapoznania się z treściami posteru który
otrzymał wyróżnienie podczas 25. Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej (strony 10-11-12)
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Publikacje
polecane książki i artykuły

Mentalizacja z perspektywy
rozwojowej
pod redakcją Lidii Cierpiałkowskiej i
Dominiki Górskiej, Poznań, 2016,
Wydawnictwo Naukowe UAM

klinicznej piszą autorzy pracy zbiorowej pod
redakcją Lidii Cierpiałkowskiej i Dominiki
Górskiej, Mentalizacja z perspektywy rozwojowej, Poznań, 2016, Wydawnictwo
Naukowe UAM. Psychologa rozwoju zainteresują rozważania zjawiska mentalizacji prowadzone z punktu widzenia przywiązania, teorii
umysłu, neurobiologii. Przedstawione rozważania
teoretyczne oraz projekty badawcze pozwolą
poznać znaczenie terminu mentalizacja i jego
przydatność w psychologii. Polecam.
Maria Kielar-Turska

Psychologia Agresji.
Wybrane problemy
pod redakcją Marzanny Farnickiej, Hanny Liberskiej, Doroty
Niewiedział, PWN, 2016
Psychologia jest prężnie rozwijającą się dziedziną
wiedzy, na co wskazuje tworzenie wielu nowych
lub odnawianie starych nazw do oznaczania
odkrywanych zjawisk. Jednym z takich przypomnianych, a zarazem nowych terminów, który
zyskał ostatnio wysoką frekwencję, jest mentalizacja. Po raz pierwszy użył tej nazwy psycholog
rozwoju człowieka, Granville Stanley Hall w roku
1885, w kontekście konstrukcji systemu edukacyjnego w USA. Pod koniec poprzedniego stulecia
(1991) z nazwy tej skorzystał Peter Fonagy do
opisu zdolności pojmowania własnych i innych
osób świadomych i nieświadomych stanów umysłu.
Terminu mentalizacja używa się w odniesieniu
do percepcji i interpretacji intencjonalnych i celowych zachowań innych ludzi oraz swoich własnych. Termin ten stosowany jest przez psychologów rozwoju, jak i psychologów klinicznych, psychoanalityków. Wiąże się z takimi określeniami
bliskoznacznymi jak: teoria umysłu, inteligencja
emocjonalna, postawa intencjonalna, poznanie
społeczne, reprezentacja, refleksyjność, symbolizacja. Mentalizacja jest konstruktem używanym
nie tylko przez psychologów, ale także filozofów,
kognitywistów, przedstawicieli neuronauki. Jest to
konstrukt wielowymiarowy.
O mentalizacji w ujęciu psychologii rozwojowej i

Książka prezentuje aktualną wiedzę na temat
agresji. Autorzy przedstawiają nie tylko opis zjawiska z teoretycznego punktu widzenia ale też
dyskutują jego znaczenie w życiu człowieka jako
naturalnego elementu ludzkiej natury, który towarzyszy każdemu z nas od urodzenia. Unikalnym walorem książki jest jej perspektywa rozwojowa. Autorzy opisują agresję, jej funkcje i charakter w różnych okresach rozwojowych: dzieciństwa, adolescencji, dojrzałości i co szczególnie
ciekawe: agresji w okresie starzenia się i starości
(przy uwzględnieniu procesów neurodegeneracyjnych).
Poleca Beata Krzywosz-Rynkiewicz
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Publikacje
polecane książki i artykuły

Zainteresowanym polecamy najnowsze raporty porównawcze EURIDICE na temat edukacji

Raport zawiera informacje na temat
struktury edukacji w krajach europejskich od poziomu przedszkolnego (w
roku 2016/17) do akademickiego.
Obejmuje ona główne modele organizacyjne edukacji przedszkolnej i nauczania obowiązkowego. Raport dotyczy 43
europejskich systemów edukacji, obejmujących 38 krajów.

Raport skupia się na czasie trwania obowiązkowego kształcenia i szkolenia
zawodowego w Europie. Rozróżnia
kształcenie w pełnym i niepełnym wymiarze czasu. Raport zawiera informacje o 43 europejskich systemach edukacji, obejmujących 38 krajów uczestniczących w unijnym programie Erasmus
+.

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/
mwikis/eurydice/index.php/
P
u
b
l
i
c
a
tions:The_Structure_of_the_European
_
E
d
u
c
a
tion_Systems_2016/17:_Schematic_Dia
grams

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/
mwikis/eurydice/index.php/
P
u
b
l
i
c
a
tions:Compulsory_Education_in_Europ
e_%E2%80%93_2016/17
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Publikacje

Czasopismo Psychologia Rozwojowa

Numer 9

Czasopismo Psychologia Rozwojowa
prezentuje aktualną wiedzę o rozwoju,
stanowiąc cenne uzupełnienie publikacji
podręcznikowych. Jest jedynym na polskim rynku czasopismem zajmującym się
rozwojem człowieka. Rekomendujemy je
zarówno pracownikom nauki badającym
problemy rozwoju, studentom kierunków
psychologicznych, pedagogicznych, medycznych a także psychologom i pedagogom praktykom.
Warto podkreślić ciągły rozwój czasopisma, którego wyrazem jest między innymi
wciąż poszerzana indeksacja w bazach
danych, uwzględnienie czasopisma na liście ERIH+, a także rosnąca ocena
czasopisma w ewaluacji ministerialnej; w roku 2015 czasopismo w ewaluacji MNiSW uzyskało 13 punktów.
W najbliższym, czwartym numerze czasopisma na rok 2016, ukażą się między innymi artykuły:
Refleksyjność matek jako moderator związku
między poczuciem własnej wartości matek a
ich postawami rodzicielskimi (A. Sukiennik),
Larsa Tornstama teoria gerotranscendencji
jako teoria pozytywnego starzenia się (P.
Brudek),
Wpływ wybranych czynników na nasilenie
objawów depresyjnych u kobiet we wczesnej
dorosłości (W. Radziwiłłowicz),
Związek wybranych aspektów przetwarzania
fonologicznego z poziomem dekodowania u
polskich licealistów z dysleksją (D. Łockiewicz, M. Wieczorek, M. Bogdanowicz),

Zastosowanie Animowanego Kwestionariusza Najbardziej - Najmniej Ważne do
badania wartości w okresie dzieciństwa (D.
Makos, K. Jóźwik, J. Cieciuch),
Bliskość w relacjach z rodzicami a przywiązanie i poziom intymności u młodych dorosłych (D. Czyżowska, E. Gurba).
Zapraszamy do nadsyłania oryginalnych
artykułów, zarówno o charakterze teoretycznym, przeglądowym, jak i raportów z
badań empirycznych, a także sprawozdań
z konferencji w obszarze psychologii rozwoju człowieka i recenzji nowych, ważnych dla dziedziny publikacji.
Czasopismo można zamówić poprzez
stronę internetową Wydawnictwa UJ
oraz poprzez stronę internetową czasopisma. Wszystkie numery można zamawiać
w wersji drukowanej lub elektronicznej.
Dodatkowo, cała zawartość numerów
z lat 2009-2014 oraz pierwszy numer 2015 dostępne są bezpłatnie w
wersji elektronicznej, na stronie internetowej
czasopisma
(http://
www.ejournals.eu/PsychologiaRozwojowa).
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

Numer 9

Strona 16

Młodzi w nauce

Early Researchers Union
European Association of Developmental Psychology

Co nowego w ERU/EADP?
Obecnie członkowie ERU/EADP żyją
przygotowaniami do przyszłorocznej 18th
European Conference of Developmental
Psychology (http://www.ecdp2017.nl/),
jakkolwiek są także widoczni na innych
naukowych wydarzeniach, m.in. International
Relations and European Study Conference,
International Colloquium of Social Science and
Communication (Rumunia), czy 24th biennial
meeting of the International Society for the
Study of Behavioral Development (Litwa),
gdz ie Pasqu ale Musso, p rzyszły
przewodniczący ERU/EADP, zorgaznizował
nieformalne spotkanie (lunch meeting) dla
członków ERU/EADP uczestniczących w
wydarzeniu. Spotkanie było dobrą okazją
do wymiany doświadczeń młodych
naukowców w Europie, jak również pracy
nad nowymi inicjatywami wspierającymi
młodych badaczy rozwoju.
Na stronie internetowej EADP pojawiło się
także ogłoszenie o konferencji w ramach
programu Constructing AcTive
CitizensHip with European Youth:
Policies, Practices, Challenges and
Solutions (CATCH-EyoU), finansowanym
ze środków unijnch Horyzont 2020.
Konfernencja ma być okazją na wymianę
doświadczeń oraz wyników badań
dotyczących aktywności obywatelskiej
młodych ludzi w Europie. Wydarzenie
odbędzie się w Atenach (Grecja), w dniach
2-4 marca 2017.

Więcej informacji na stronie:
http://www.catcheyou.eu/

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-researchersunion/.
Skontaktuj się z nami!
Jeśli pojawią się jakieś pytania, zachęcamy
d o k on t a ktu z Lo es K e i j s er s
(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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Co nowego w SECNet?

Szkoła letnia EARA/SRA
W minionym roku, z powodu utraty środków z

Młodzi w nauce:

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

Zmiany w zarządzie EARA i plany na fundacji Jacobsa, nie odbyła się szkoła letnia
przyszłość stowarzyszenia
EARA/SRA.
Ponieważ kadencja Zarządu European Association for Research on Adolescence dobiegła
niedawno końca, podczas konferencji EARA,
która miała miejsce w La Barrosa (Hiszpania),
16-19 września 2016, wybrano nowy zarząd
w składzie: Elisabetta Crocetti, Metin Özdemir,
Muge Artar i Jolien van der Graaff.
Nowym Przewodniczącym Atowarzyszenia
została Susan Branje.
Nowym reprezentantem EARA na Polskę została Marta Miklikowska z Uniwersytetu w
Örebro.
Cele, jakie stawia sobie EARA na nadchodzące
dwa lata to: zwiększenie liczb członków oraz
zawiązanie współpracy między członkami stowarzyszenia z różnych krajów.

Sprawozdanie z konferencji
EARA 2016

Jednak udało się zgromadzić fundusze na kolejną edycję tego wydarzenia, które tym razem
odbędzie się dzięki współpracy trzech stowarzyszeń: European Association for Research on
Adolescence (EARA), Society for Research on
Adolescence (SRA) oraz European Association
for Developmental Psychology (EADP).
Kolejna edycja szkoły letniej odbędzie się w
dniach 26-29 sierpnia 2017 w Utrechcie
(Holandia).

Nowy Newsletter EARA
15 listopada ukazał się jesienny numer Newslettera EARA. Wkrótce będzie on dostępny
na stronie: http://www.earaonline.org/
Znajdują się w nim informacje organizacyjne
Stowarzyszenia, sprawozdanie z minionej konferencji i zachęta do uczestnictwa w następnej,
sprawozdanie z walnego zebrania zarządu oraz
sekcji SECNet, życiorysy laureatów EARA Lifetime Achievement Awart (prof. Wim Meeus) i
EARA Young Scholar Aword (dr Stefanie Nelemans), a także wykaz najnowszych publikacji
stowarzyszenia EARA.

W opisanej szerzej w poprzedniej edycji Biuletynu Psychologii Rozwojowej konferencji EARA 2016 brało udział 400 uczestników z całego
świata. Przedstawione zostało 88 sympozjów i
sesji tematycznych.
Zapraszamy do SECNet!
Po konferencji ukaże się specjalny numer Journal of Adolescence, zatytułowany "Adolescent
Psychopathology in times of change". Będzie on Więcej informacji o stowarzyszeniu znajduje
redagowany przez Inge Seiffge-Krenke, Marion się na stronie:
Kloep, Leo Hendry oraz Wima Beyersa. Można http://earasecnet.weebly.com/
do niego nadsyłać artykuły oparte na wystąpieniach podczas konferencji EARA 2016.
mgr Dominika Karaś, UKSW
Przedstawiciel Polski w EARA SECNet
Konferencja EARA 2018
dominika.karas@gmail.com
Następna konferencja EARA odbędzie się 1215 września 2018 na Uniwersytecie
w Gandawie (Belgia).
Za organizację konferencji odpowiada Wydział
Psychologii i Nauk Edukacyjnych. Temat przewodni konferencji to "Dbanie o rozwój Młodzieży"
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Dlaczego warto należeć do

Dołącz do nas!

Stowarzyszenia



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



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

Deklaracja członkowska znajduje się na stronie Stowarzyszenia:
http://www.psprc.edu.pl/dolacz-do-nas

