Stowarzyszenie zrzesza osoby zajmujące
się naukowo i praktycznie zagadnieniami
rozwoju
człowieka.
Zadaniem Stowarzyszenia jest tworzenie
środowiska dla dyskursu dotyczącego tematów
podejmowanych w pracowniach
naukowców oraz rozstrzyganych praktycznie w kontaktach z jednostkami i instytucjami.
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Szanowni Państwo,
W imieniu, wybranego na ostatnim Walnym Zgromadzeniu, Zarządu PSPRC, chcę
podziękować za obdarzenie nas zaufaniem i zapewnić, że dołożymy wysiłku aby
nie zaprzepaścić prac poprzedniego Zarządu, nadal rozwijać i umacniać nasze

Stowarzyszenie.



Od czasu Walnego Zgromadzenia odbyliśmy kilka spotkań i narad, aby przedysku-

Zarząd 2019—2023

tować kierunek działania. Zgodnie wówczas stwierdziliśmy, że przez ostatnie kilka-
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było z zaangażowaniem i niezwykle skutecznie. Jesteśmy obecnie jednym z największych naukowych stowarzyszeń z subdyscyplin psychologii. Posiadamy czasopismo, tradycję corocznych spotkań od prawie 30 lat. Przyznajemy,
cieszącą się w środowisku prestiżem, naukową nagrodę im. Szumana.
Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi członkami wydając Biuletyn.
Promujemy psychologię rozwoju podczas śródrocznych spotkań Zarządu w środowiskach o uznanej już renomie, ale też w młodych ośrodkach. Ponadto, atmosfera naszych spotkań, czego doświadczamy podczas konferencji, jest przepełniona życzliwością, brakiem rywalizacji i

okazywaniem wzajemnego wsparcia zarówno merytorycznego, jak i
tego zwykłego, ludzkiego. Kulturę naszego Stowarzyszenia przez lata tworzyły
poszczególne osoby, ale też cała nasza społeczność. W imieniu nowego Zarządu
chcę Wszystkim Państwu za to podziękować. Szczególne jednak wyrazy szacunku
kieruję do Pani Profesor Marii Kielar-Turskiej, byłej Prezes Stowarzyszenia, za jej zaangażowanie i pomysły, kulturę w relacjach, sumienność i
życzliwość dla nas wszystkich oraz trudną pracę związaną z przekształceniem sekcji PTP w Stowarzyszenie. Cieszymy się, ze Pani Profesor zostaje
w naszym Zarządzie i będzie sprawowała merytoryczną opiekę nad czasopismem

Psychologia Rozwojowa jako Redaktor Naczelna. Dziękuję również odchodzącym członkom Zarządu za zaangażowanie w umacnianiu stowarzyszenia w środowisku. Wielu z nich zostaje z nami. Jest to bezcenne, z uwagi na
wiedzę i doświadczenie zarówno formalno-prawne, jak i znajomość środowiska.
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Dziękuje też odchodzącej Komisji Rewizyjnej za rzetelne podsumowanie prac poprzedniego Zarządu oraz sugestie związane z przyszłymi działaniami. To ich raport

stał się, między innymi, punktem wyjścia do tworzenia przez nas pomysłów na przyszłość.
Osiągnięcia poprzedniego zarządu stawiają wysoko poprzeczkę. Naszym pierwszym zadaniem będzie utrzymać wszystkie inicjatywy, które z takim sukcesem wprowadził
poprzedni Zarząd, a które tworzą wysoki merytoryczny status Stowarzyszenia. Mamy jed-

nak kilka pomysłów, które chcemy wprowadzić przez nadchodzące lata. Ogniskują
się one wokół pięciu obszarów:

Polskie Stowarzyszenie
Psychologii Rozwoju Człowieka

1)

Rozwój działalności międzynarodowej - planujemy zbudować bliższe relacje ze środowiskiem międzynarodowym (przede wszystkim European Association of Developmental
Psychology - EADP), które mogą zaowocować wspólnymi inicjatywami naukowymi.

2)

Wzmocnienie relacji z młodymi naukowcami, by wspierać ich działania naukowe,
dzielić się doświadczeniem i wiedzą, by promować psychologię rozwoju wśród młodych
naukowców.

3)

Promocja Stowarzyszenia w środowiskach akademickich w Polsce, w których

dotychczas byliśmy słabiej obecni.
4)

Zwiększenie oferty naszego Stowarzyszenia dla praktyków.

5)

Promocja Stowarzyszenia i wiedzy o rozwoju człowieka w nowych mediach.

Aby usprawnić naszą pracę, członkowie Zarządu objęli opieką poszczególne obszary działania.
W tym numerze Biuletynu prezentujemy ich sylwetki.
Liczymy również na Państwa aktywność. To, co robimy, robimy bowiem dla naszego środowiska
w głębokim poczuciu sensu, że tworzymy społeczność wymiany myśli i idei, środowisko uczenia
się, dzielenia wiedzą i doświadczeniem.
Tymczasem już działamy. A jak, możecie dowiedzieć się Państwo m.in. z lektury Biuletynu. Mimo

sezonu wakacyjnego, u nas wiele się dzieje. Ten 20sty Biuletyn, jest ostatnim, redagowanym
przeze mnie osobiście. Przekazuję go w dobre ręce naszej koleżanki dr Ludmiły ZającLamparskiej z UKW, która będzie wydawała kolejne numery.
Życząc Zarządowi dobrej pracy i współpracy, chcę wyrazić również swoją radość, że jesteście
Państwo z nami.
dr Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka
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Prezes PSPRC—Beata Krzywosz-Rynkiewicz
Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Psychologii Rozwoju i Edukacji UWM w Olsztynie. Posiada ponad 25 lat doświadczeń badawczych w obszarze psychologii rozwoju człowieka - partycypacji
społecznej a także odpowiedzialności oraz obywatelstwa dzieci i młodzieży. Była
liderem i członkiem 7 naukowych grantów finansowanych przez polskie i międzynarodowe organizacje (NCN, ESF, Fundację Wyszehradzką, CiCeA) partnerem w 5
międzynarodowych programach - Socrates, Erasmus, Jean Monet, członkiem komitetu naukowego
European Science Foundation. Jest Prezydentem Children’s Identity and Citizenship European Association (CiCeA), członkiem rady naukowej Citizenship Teaching and Learning Journal odpowiedzialnym za Europę i Przewodniczącą Krajowej Komisji Akredytacyjnej EuroPsy.

Wiceprezes PSPRC—Dorota Czyżowska
Dorota Czyżowska jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Główny obszar jej zainteresowań stanowi rozwój człowieka w biegu życia, ze szczególnym uwzględnieniem okresu adolescencji i dorosłości. Prowadzi badania dotyczące rozwoju myślenia moralnego i jego uwarunkowań. Interesują ją kwestie dotyczące edukacji moralnej. Wraz z zespołem realizuje
badania zmierzające do ustalenia czynników warunkujących sposób rozstrzygania
przez młodych dorosłych kryzysu określanego przez Erika Eriksona jako intymność- izolacja, a także predyktorów jakości związku intymnego. Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma
Psychologia Rozwojowa i z-cą przewodniczącego Komisji Psychologii Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk.
Wiceprezes PSPRC—Jan Cieciuch
Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kierownik Zespołu Personalitas (www.personalitas.pl), Dyrektor Instytutu Psychologii
UKSW, członek Komitetu Psychologii PAN. Zajmuje się szeroko rozumianą psychologią osobowości i rozwoju, współautor kilku modeli teoretycznych z tego
zakresu i wielu metod pomiaru, autor lub współautor ponad 140 prac naukowych, z czego połowa ukazała się w czasopismach z Impact Factor. Laureat
dwóch Nagród Szumana i Nagrody Teofrasta. Jego publikacje są dość znane w obiegu międzynarodowym, co sprawia, że jest jednym z najczęściej cytowanych polskich psychologów (szczegóły na
GoogleScholar https://scholar.google.pl/citations?user=U-_1pMYAAAAJ&hl=pl).
Prezes i Wiceprezesi Stowarzyszenia postanowili zgodnie działać jako zespół odpowiedzialny za koordynację prac, wspieranie inicjatyw i budowanie relacji w środowisku
krajowym i międzynarodowym.
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Sekretarz PSPRC—Ewa Gurba
Profesor nadzwyczajny UJ. Pracuje w Zakładzie Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej im. S. Szumana Instytutu Psychologii. W pracy naukowo- badawczej zajmuje się problemami rozwoju młodzieży oraz osób dorosłych i wchodzących w
dorosłość. Jest autorem licznych publikacji naukowych w języku polski i angielskim
oraz popularnonaukowych z psychologii, które dotyczą problematyki rozwoju
poznawczego w dorosłości, sposobów rozwiązywania przez młodych ludzi kryzysu intymność- izolacja
oraz zagadnień komunikacji międzypokoleniowej (rodzice-dorastające dzieci). Wśród publikacji można wskazać na rozdział: Wczesna dorosłość zamieszczony w podręczniku Psychologia rozwoju człowieka (red. J. Trempała, 2011, wyd. PWN), oraz książkę Nieporozumienia z dorastającymi dziećmi.
Uwarunkowania i wspomaganie (2013, wyd. UJ). Odbywała staże zagraniczne na Uniwersytecie w
Trento (1990) oraz Uniwersytecie St. Andrews w Szkocji (1993). Była kierownikiem dwóch projektów badawczych z KBN oraz uczestniczyła w realizacji programu Europejskiego Lifelong Learning
Programme, w ramach Leonardo da Vinci. W Zarządzie będzie koordynowała wszelkie formalne kwestie dbając o poprawność działania Stowarzyszenia
Skarbnik PSPRC—Alicja Kalus
Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II. Uzyskała stopień naukowy doktora w KUL JPII (2000r.) i stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego (2011r.). Jej zainteresowania badawcze dotyczą rozwoju człowieka w
kontekście rodziny. Szczególne miejsce zajmują badania w obszarze psychologii niepłodności i adopcji. Jest autorem/redaktorem 5 książek oraz autorką/współautorką ponad 40
artykułów naukowych. Obecnie pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. W Zarządzie będzie koordynowała aktywność finansową dbając o płynność Stowarzyszenia w
tym obszarze
Członek PSPRC—Maria Kielar-Turska
Emerytowany profesor zwyczajny, wieloletni wykładowca w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie kierownik Katedry Psychologii Rozwoju Człowieka w
Instytucie Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie. Prowadzi badania nad rozwojem kompetencji poznawczych, językowych i komunikacyjnych; zainteresowana tematyką
rozwoju w wieku senioralnym. Popularyzuje idee Szumana dotyczące rozwoju człowieka
i roli sztuki w rozwoju. Jest autorką kilku książek i ponad 150 artykułów w czasopismach naukowych i
pracach zbiorowych. Autorka rozdziałów traktujących o rozwoju człowieka w podręcznikach akademickich oraz haseł tematycznych dotyczących rozwoju w Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku.
Współzałożycielka Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP i jej wieloletnia przewodnicząca (1998 – 2015),
a następnie prezes PSPRC (2015 – 2019). Przewodnicząca Komisji Psychologii Krakowskiego Oddziału
PAN. Redaktor naczelny czasopisma naukowego Psychologia Rozwojowa. Członek towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej, Towarzystwo Kultury Języka, Organisation Mondiale pour l’Education Préscolaire (członek honorowy). Uhonorowana wieloma odznaczeniami: Odznaka Honorowa: Zasłużony dla Oświaty, 1989; Złoty Krzyż
Zasługi, 1990; Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2000; Odznaka Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 2000; Odznaka: Za zasługi dla Krakowskiej Psychologii, 2006; Złoty Medal
Zasługi, 2009; Copernicus Prize, 2010; Odznaka: Za zasługi dla Psychologii Rozwoju 2011; odznaka
Honoris Gratia od Prezydenta Miasta Krakowa 2017. Za całokształt dorobku otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012). W Zarządzie będzie koordynowała prace czasopisma Psychologia Rozwojowa i kwestie związane z przyznawaniem Nagrody Szumana
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Członek PSPRC—Katarzyna Markiewicz

Jest profesorem nadzwyczajnym w WSEI w Lublinie, członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwojowej (EADP), Europejskiego Towarzystwa Psychologii Pracy i Organizacyjnej (EAWOP), Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP), Prezesem
Fundacji „Żyć z Autyzmem”. Autorka monografii: Prokrastynacja: O przyczynach i skutkach
odkładania spraw na potem (Wyd. Difin, 2019), Psychologia przemysłowa (Wyd. Difin,
2014), Charakterystyka zmian w rozwoju umysłowym dzieci autystycznych (Wyd. UMCS,
2007), Kierownikiem grantu (6/2017): Pokonać prokrastynację – znaleźć atrakcyjną pracę
(gra elektroniczna z modułem szkoleniowym i podręcznikiem. (Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu grantowego nr
POWR.04.01.00-00-I042/15 zawartej z Ministerstwem Rozwoju, realizowany we współpracy z Lubelską Fundacją Rozwoju oraz Gminą Miejską Lublin/Miejski Urząd Pracy w Lublinie). Wykonawca licznych projektów.
Autorka wielu artykułów publikowanych w czasopismach z listy A i B, MNiSW. W Zarządzie będzie

koordynowała budowanie relacji międzynarodowych.

Członek PSPRC—Elżbieta Rydz
Elżbieta Rydz, dr hab., prof. KUL, Katedra Psychologii Rozwojowej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, zainteresowania naukowe: rozwój decyzji i planów
życiowych młodzieży, rozwój religijności człowieka w biegu życia, autorka monografii „Tendencje rozwojowe religijności młodych dorosłych”, współredaktor serii wydawniczej „Z zagadnień psychologii rozwoju człowieka” oraz „The Psychology of
Human Development – selected issues” oraz licznych artykułów naukowych. Brała
udział w grantach badawczych jako lider i wykonawca (Reverend Franciszek Lesniak Foundation,
Kanada, NCN) oraz stypendiach naukowych i językowych (The International Society for the Study
of Behavioral Development, The Friends of the Catholic University of Lublin, Londyn, Wielka Brytania). Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka, członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości oraz Towarzystwa Naukowego KUL. Pełni
funkcję prodziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL w kadencji 2016-2020. W Zarządzie będzie koordynowała działania skierowane do młodych naukowców.

Członek PSPRC—Ludmiła Zając-Lamparska
Psycholog, absolwentka i pracownik Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Kierownik Pracowni Badań nad Starzeniem się Poznawczym. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych na temat starzenia się w perspektywie poznawczej, społecznej i osobowościowej. Aktualnie badawczo zajmuje się poznawczym starzeniem się, w tym zaburzeniami
otępiennymi, efektywnością interwencji poznawczych dla osób starzejących oraz możliwościami zastosowania w nich nowoczesnych technologii, kompensacyjną aktywnością mózgu
osób starszych i pomyślnym starzeniem się. Ma doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika, wykonawcy i opiekuna naukowego w kilku projektach badawczych NCN, NCBR i MNiSW oraz projektach EFS. Jest członkiem zarządu i sekretarzem European Cognitive Aging Society. W Zarządzie będzie

koordynowała działania promocyjne Stowarzyszenia—wydawanie Biuletynu i aktywność w nowych mediach.

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka—
Komisja Rewizyjna 2019—23
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KOMISJA REWIZYJNA PSPRC
to zespół doświadczonych, cieszących się autorytetem w środowisku,
psychologów rozwoju.
Zarząd liczy na ich sugestie i uwagi związane z bieżącą działalnością.

Członek Komisji Rewizyjnej PSPRC —Anna Oleszkowicz
Jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Psychologii Uniwersytetu
Wrocławskiego. Obecnie pełni funkcję kierownika Studiów Doktoranckich z Psychologii na UWr oraz jest członkiem Senatu. W ubiegłej kadencji była członkiem Zarządu PSPRC. Zainteresowania naukowe: kryzys okresu dorastania, kształtowanie się tożsamości w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości. Podejmowanie zadań rozwojowych przez
stających się dorosłych - uwarunkowania i konsekwencje.

Członek Komisji Rewizyjnej PSPRC —Wioletta Radziwiłłowicz
Jest dr hab., prof. nadzwyczajny UG, psychologiem ze specjalnością: psychologia
kliniczna dzieci i młodzieży. Pracuje w Zakładzie Psychologii i Psychopatologii Rozwoju w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania badawcze
i naukowe: psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży, psychotraumatologia, psychologia rodziny, kryzys adolescencyjny, zaburzenia odżywiania się, zaburzenia afektywne, samookaleczenia i próby samobójcze, zaburzenia psychotyczne, związki psychopatologii z twórczością. Współpracuje z instytucjami związanymi z systemem opieki zdrowotnej, pomocy psychologicznej i kształceniem. Tworzy i realizuje szkolenia skierowane głównie do
psychologów, nauczycieli i rodziców. Pełniła rolę koordynatora i trenera dwóch programów europejskich „Młodzież w działaniu”.

Członek Komisji Rewizyjnej PSPRC —Henryk Olszewski
Absolwent Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, z-ca Dyrektora ds. Nauki
i Kierownik Zakładu Psychologii i Psychopatologii Rozwoju Instytutu Psychologii
Uniwersytetu Gdańskiego. Od ponad 35 lat zajmuje się psychologią rozwoju człowieka w ujęciu klinicznym i społecznym, a szczególnie problematyką osób starszych i
otępienia. Jest autorem i współautorem ponad 60 artykułów naukowych i 3 książek
( Starość i witaukt psychologiczny: atrybucja rozwoju (2003) oraz Otępienie czołowo-skroniowe. Ujęcie neuropsychologiczne (2008), współautor książki Wypełnianie starości. Trening ku życiu (1997), redaktor pracy zbiorowej Senior Osoba i obywatel (2013)).

O społeczną psychologię polityczną Polaków

Kto nie z Mieciem, tego zmieciem?
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Przydałaby się psychologia polsko-polskiej wojny bieżącej. Wtargnęła ta zawierucha do rodzin już
od pewnego czasu, toczy się co najmniej podskórnie w miejscach pracy, a życie publiczne dzieli
klarownie i tak samo kwitnie w świątyniach i duszpasterstwie. Obejmuje wyraźnie Polaków wszędzie – także w rządzie i polityce, w międzyludzkich układach i krzewieniu wiary katolickiej. Trudno nawet powiedzieć, że jest to zwykła walka polityczna, chociaż wygląda na walkę partii politycznych o władzę w kraju. Może tylko podkręcona osobowościowymi cechami wojowników. To
złudzenie, któremu ulega część naszych rodaków, obojętna na ustrój Rzeczpospolitej, nie fatygująca się do urn wyborczych. A z gromady, która chodzi na wybory, ledwie część zdaje sobie sprawę, że gra nie toczy się wcale o władzę, bo jej utrzymanie okazuje się tylko środkiem, a celem
jest postępująca zmiana ustroju państwa. Ma to być zmiana klasycznej republiki na państwo
narodowo-wyznaniowe pod rządami narodowego katolicyzmu. W państwie liberalnej demokracji
z trójpodziałem władzy, zagwarantowanym społeczeństwu/narodowi mocą zgody powszechnej
na konstytucyjny ład i porządek, jest miejsce na realizację rozmaitych planów życia ludzkiego w
ramach uzgodnionego wzorca. Nie ma tego w państwie narodowo-wyznaniowym, ponieważ ogół
instytucji konstytucyjnego ładu i porządku służy jednemu rodzajowi planu życia ludzkiego. Prawa
są w tym porządku stanowione dla potrzeb narodu/wspólnoty wyznaniowej. Taki obowiązkowy
schemat w naszym kraju PiS pragnie zbudować, a rozwiewa wszelkie wątpliwości co do tego
bieżącym swym programem wyborczym. Nie zakłada wszakże rychłego zakończenia tej budowli.
Cel jest jasny, jego osiągnięcie wymaga strategicznie i taktycznie elastycznych posunięć, co oznacza, że wymaga czasu. Wprowadzać na tę drogę należy stopniowo, perswazyjnie tak marchewką, jak i kijem nowoczesnych technik propagandy i walki ideologicznej, a nade wszystko opiekuńczym płaszczem troski o materialne i wszelkie prosperity doczesne, a także obietnicą obrony
przed niegodziwością świata zewnętrznego, zwłaszcza tego opanowanego przez demiurgów zła
w Unii Europejskiej i miejscowej krótkowzrocznej zarazy ufającej, że z myślących inaczej nie
musi się koniecznie diabła wyganiać.
Józef Tischner ukuł termin homo sovieticus i jego antropologiczno-filozoficzne analizy wciąż czekają na wykorzystanie w badaniach psychologicznych nad Polakami.
Jego filozofia dramatu i w ogóle szereg nurtów chrześcijańskiego personalizmu,
także w naszym kraju uprawianych z udziałem psychologów, szczególnie psychoterapeutów tej orientacji, wzbogacają ponad wszelką wątpliwość naszą psychologię,
chociaż żałować należy, że nie wkomponowały się do głównego nurtu badań i
praktyki psychologicznej. Mimo to, wcale nie cieszy, że ten właśnie personalizm przywołuje
do swojego programu politycznego partia rządząca, a ‘podrasowaną’ religię katolicką wysuwa
tam do pozycji państwowej. Czy osoba ludzka ma mieć spreparowaną twarz Polaka-katolika czy
też Polak i katolik ma mieć twarz ludzką?
Zachęcałbym ‘psychologów chrześcijańskich’ do oparcia się pokusie upaństwowienia przez
PiS, chociaż zarazem wcale im nie odradzam korzystania z inspiracji katolickiej religii, z filozofii
wszelkiej, a w tym personalistycznej zwanej też chrześcijańską, ponieważ żywię szczere przekonanie, że bez pogłębionej kooperacji z filozofią, między innymi z antropologią filozoficzną nie da
się uprawiać prawdziwie naukowej psychologii człowieka i tym samym naukowej psychologii indywidualnego rozwoju umysłu i osobowości dzieci, młodzieży i dorosłych.
Każde państwo łoży na naukę uprawianą i stosowaną przez dorosłych, na edukację i wychowanie młodych. Czego oczekuje państwo będące wspólna ojczyzną
wszystkich tu mieszkających od obywateli działających na tych polach, a czego
oczekuje od nich państwo narodowo-wyznaniowe? Psychologia rozwoju człowieka
w kontekście bieżącej historii naszego kraju nie może się w tych różnicach nie
orientować, jeśli ma dostarczać wiedzy, a też aktualnych rekomendacji praktycznych.
Adam Niemczyński

Numer 20

Strona 8

Naprawdę nowe wyzwania w rozwoju człowieka. Jak
nowoczesne technologie modyfikują zmiany rozwojowe.
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dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. WSEI
Zmiany ewolucyjne są niemal niedostrzegalne, chociaż
widoczne są ich efekty i, ponieważ dzieją się w procesie,
stwarzają możliwość stopniowej adaptacji, zapewniając
na ogół poczucie spokoju i komfort. W przeciwieństwie
do nich, zmiany rewolucyjne mogą wyzwalać niepokój,
związany z gwałtownością, szybkim tempem w jakim
zachodzą. Obecnie jesteśmy świadkami czwartej
rewolucji przemysłowej. Symbolem pierwszej
jest silnik parowy, skonstruowany przez Thomasa
Newcomena (1712), którego zastosowanie (po licznych oczywiście modernizacjach) umożliwiało konstrukcję, dla różnych gałęzi gospodarki, maszyn przyspieszających produkcję i umożliwiających wytwarzanie dóbr na tzw. „masową skalę”.
Symbolami kolejnych rewolucji są 1/ żarówka, za której twórcę uznaje się
powszechnie Thomasa Edisona (1879), chociaż oczywiście próby skonstruowania
świecących trwale urządzeń podejmowane były już wcześniej przez innych entuzjastów elektryczności; 2/ komputer, którego twórcą był John Mauchly
(1942/1943), o wdzięcznej nazwie ENIAC, górnolotnie określany jako gigantyczny
umysł, w praktyce pełnił funkcję kalkulatora, służąc głównie do prowadzenia obliczeń na potrzeby armii. Tak rozpoczęła się era informatyki, która doprowadziła do
uruchomienia wirtualnej przestrzeni, dzięki możliwości posługiwania się Internetem, symbolem czwartej rewolucji.
Zmiany, które wiązały się z rewolucyjnym postępem miały za każdym razem rzesze sceptyków lub przeciwników, skoncentrowanych na przewidywaniu potencjalnych zagrożeń, ale również i zwolenników, admiratorów postępowej myśli.
Obecnie korzystamy powszechnie z urządzeń, które łączą wiele funkcji. Samobieżne odkurzacze i bezobsługowe samochody, telefony wyposażone w aparaty fotograficzne, dyktafony i liczne aplikacje, kontrolujące jak i gdzie się poruszamy, samoczyszczące się sprzęty dużego AGD, to wszystko przestało nas już dawno dziwić, a
stało się wręcz „niezbędne do normalnego funkcjonowania”. Szybko przyzwyczajamy się do komfortu, jaki stwarzają nam te urządzenia, do tego
stopnia, że nie dostrzegając ich istnienia, nie wyobrażamy sobie bez
nich organizacji codziennych zajęć.
Jako użytkownicy jesteśmy świadomi tego, że nasze urządzenia elektroniczne uczą
się, i to coraz efektywniej, co związane jest z zasobami pamięci komputerów, w
jakie są wyposażane. Być może zasoby te są potężniejsze, niż zasoby ludzkiego mózgu. Większe znaczenie ma jednak szybkość dysponowania nimi. Komputerów
używamy właśnie między innymi dlatego, że dużo szybciej radzą sobie z przywoływaniem zasobów, którymi dysponują i szybciej przetwarzają informacje. Chętnie
poświęcamy swój czas urządzeniom elektronicznym, żeby dowiedzieć się, co nowego dzieje się „na świecie”, a gdy się nudzimy, urządzenia te dostarczają nam
rozrywki w postaci między innymi gier elektronicznych.
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W stosunku do sposobu wykorzystywania nowoczesnych technologii wiele zastrzeżeń wnosili w
ostatnich dekadach psychologowie. Przestrzegali
przed tym, że gry elektroniczne działają na tzw.
układ nagrody, tworzony przez neurony szlaku mezolimbicznego, którego rolą jest kontrola zachowań motywacyjnych, związanych z działaniem zewnętrznych bodźców wzmacniających. Dążenie do nagrody może stanowić jedną z przyczyn uzależnień. Psychologowie dostrzegali w tym zagrożenia, wynikające ze zbyt intensywnego korzystania z gier komputerowych, prowadzące między innymi do dezorganizacji rozwoju kompetencji samoregulacyjnych. Badania nad
wpływem gier komputerowych na zdolności umysłowe prowadzone są od wielu lat,
jednak dotychczas nie udało się wyjaśnić mechanizmów tego oddziaływania. Najnowsze badania pokazują, że istnieje także druga, jasna strona medalu.
Dane uzyskiwane między innymi z rezonansu magnetycznego pokazują
przyrost istoty szarej w wybranych obszarach mózgu, co może być wynikiem dostosowania organizacji tych struktur do wymagań środowiska gry
komputerowej.
Badacze z University of Arkansas ustalili na podstawie prowadzonych eksperymentów, że osoby grające w gry komputerowe wykazują lepszą reakcję na bodźce peryferyczne, pojawiające się na monitorze komputera, niż ci którzy nie grają systematycznie. Z kolei badania prowadzone w grupie „e-sportowców” wskazują na to, że
ich doświadczenia z grami komputerowymi prowadzą do zwiększenia pojemności
zasobów uwagi i pamięci wzrokowej, lepszej kontroli uwagi, która poszerza się
szczególnie na peryferiach wertykalnych. Z kolei fakt, że w grach komputerowych
należy wykonywać czynności w dużym tempie, sprzyja obniżaniu czasu reakcji „okoręka”. Gracze są również skuteczniejsi w wykrywaniu regularności w bodźcach wymagających filtrowania sygnału od szumu, co wynika stąd, że w grach należy wydobyć niewielką porcję informacji z „dużego chaosu”, to znaczy wszystkich informacji
jest bardzo dużo a jedynie niektóre z nich są użyteczne dla osiągnięcia właściwego
efektu (celu) w grze. Następstwem częstego grania w gry komputerowe jest również redukcja kosztów przełączania się między zadaniami. Osoby takie, znajdując się
w grach w sytuacjach, gdzie w trakcie realizacji zadania zmienia się nagle jego charakterystyka, muszą szybko reagować na tę zmianę i adaptować się do niej. Nabywają tym samym doświadczeń
związanych z dużą wrażliwością
na wyłapywanie szczegółów w
obrazie. Im dłużej trwają takie
doświadczenia, tym bardziej – z
czasem – wykonywanie skomplikowanych zadań staje
się prostsze dla mózgu.
To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA
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Czy zatem współczesny świat, dostarczający w coraz szybszym tempie
coraz nowocześniejszych technologii potęguje stres i prowadzi do znaczącego wzrostu odsetka osób, borykających się z problemami, takimi
jak impulsywność, nerwice, depresja?
Czy może przeciwnie – nowoczesne technologie są warunkiem i stymulatorem naszego rozwoju?

Centralnym punktem psychologii rozwoju człowieka jest badanie i analiza czynników biologicznych, psychologicznych i społecznokontekstualnych, które odpowiedzialne są za procesy adaptacyjne w ciągu całego życia a które dzieją się w danym momencie historycznym,
kulturowym, społecznym. Dlatego poszukiwanie zarówno czynników sprzyjających rozwojowi, jak i zagrażających mu stanowi wyzwanie i zadanie kolejnych pokoleń psychologów rozwojowych. Sprzyjają temu coraz częściej podejmowane
prace badawcze o globalnym międzynarodowym charakterze o których warto poczytać między innymi na stronach INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE STUDY
OF BEHAVIOURAL DEVELOPMENT (ISSBD).
https://issbd.org/
dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. WSEI
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Pozytywna adaptacja w adolescencji
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Prawidłowy przebieg rozwoju wymaga systematycznych zmian
zakończonych sukcesem, które rozpoznawane są pod postacią
pozytywnej adaptacji. Kryteria tak rozumianej pozytywnej
adaptacji to brak poważnych problemów psychicznych
i/lub zachowań problemowych, posiadanie psychospołecznych kompetencji i wypełnianie z powodzeniem do
wieku zadań rozwojowych.
Jak zrozumieć proces przebiegu adaptacji rozwojowej
i mechanizmów podatności na czynniki ryzyka w okresie wczesnej i późnej adolescencji?
W prowadzonym przeze mnie projekcie badawczym, w wyniku badań podłużnych prowadzonych na ponad 600 nastolatkach znaleziono prawidłowości, które mogą wesprzeć
praktyków a pracownikom naukowym posłużyć jako inspiracja do dalszych badań.
Uzyskane wyniki badań wskazują, że w młodszej adolescencji dziewczęta i chłopcy
podobnie radzą sobie z realizacją zadań rozwojowych i równie często przyjmują
status ofiary. W tym przypadku ani płeć, ani wiek nie stanowią czynników ryzyka. Natomiast w drugiej fazie adolescencji można wskazać wyższy poziom pozytywnej
adaptacji w zakresie podejmowanej aktywności rozwojowej (wyższy poziom
realizacji zadań rozwojowych) oraz jej skuteczności (sukces szkolny).
Rezultaty badań potwierdziły znaczenie relacji wsparcia i jego ewaluacji dla podejmowanej aktywności rozwojowej nastolatków (zwłaszcza w relacji z nauczycielami i ojcami).
W bezpośredni sposób potwierdzono znaczenie odporności psychicznej
(rozumianej jako cecha) i poczucia wsparcia dla powstawania pozytywnych
efektów rozwojowych. Warunkowały one wyższy poziom realizacji zadań rozwojowych, wyższy poziom sukcesu szkolnego oraz niższy poziom statusu sprawcy w relacjach interpersonalnych.
Na podstawie uzyskanych rezultatów z pewną ostrożnością związaną ze specyfiką polskiego systemu edukacji można sformułować przedstawione poniżej wnioski i aplikacje
praktyczne.

Wyniki badań jednoznacznie wskazały na konieczność zróżnicowania oddziaływań profilaktycznych, jak i terapeutycznych ze względu na płeć, wiek i
doświadczenia własne adolescentów.

Można wskazać także, że potwierdzono znaczenie odporności psychicznej
jako czynnika chroniącego oraz znaczenie regulacji emocji dla procesu adaptacji.

Ponadto wykazano, że odczuwany niepokój i smutek są istotnymi zmiennymi pośredniczącymi między uwarunkowaniami podmiotowymi a tworzącą się samowiedzą w zakresie funkcjonowania w roli sprawcy lub ofiary. Można wskazać także,
że obserwacja radzenia sobie z emocjami smutku i niepokoju może być predyktorem
dalszego sposobu radzenia sobie nastolatków.

Rezultaty badań podkreślają znaczenie czynników relacyjnych (przywiązanie i
uzyskiwane wsparcie) dla funkcjonowania nastolatków. Co ważne podkreślić należy tu
aspekt relacji z nauczycielami, który jest istotny z punktu widzenia osiągnięć szkolnych.
*****
Warto przeczytać
Szczegóły związane z prowadzonymi badaniami więcej rezultatów można znaleźć w: Marzanna Farnicka, Psychospołeczne uwarunkowania pozytywnej adaptacji w adolescencji, Wydawnictwo UZ, 2019
dr Marzanna Farnicka, UZ

Zaproszenie do współpracy międzynarodowej.
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INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE STUDY OF BEHAVIOURAL
DEVELOPMENT (ISSBD)
ISSBD jest międzynarodową organizacją, której misją jest promowanie badań naukowych nad rozwojem człowieka przez całe życie. Posiada członków w ponad 60
krajach na całym świecie. W 2019 roku organizacja obchodzi 50-lecie istnienia. Obecnie
przewodniczącą Towarzystwa jest prof. Toni C. Antonucci, której zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół relacji społecznych i zdrowia w całym okresie życia i
obejmują wielopokoleniowe badania rodzin a także badania porównawcze dotyczące
relacji społecznych na przestrzeni całego życia w USA, Europie (Niemcy) i Japonii.
W dniu 09.09.2019 odbyło się seminarium internetowe / Webinar: Starting and Maintaining Global Collaborations in Developmental Science (Rozpoczęcie i utrzymanie
współpracy globalnej współpracy w zakresie nauk o rozwoju). Prezentację przedstawiła
prof. Jennifer Lansford (Duke University), zachęcając do inicjowania, podejmowania i
prowadzenia badań we współpracy na skalę globalną z naukowcami ze wszystkich
kontynentów (informacje pobrane z: https://drive.google.com/open?
id=1rD3WPvc23Z7ij2UV8wx4Kj-FC6tJplma)
Aby śledzić wydarzenia realizowane
przez ISSBD należy wejść na stronę
Stowarzyszenia, gdzie znaleźć można
odpowiednie linki. Po zarejestrowaniu się
na interesującym wydarzeniu otrzymujemy wiadomość e-mail z potwierdzeniem
zawierającą informację o przystąpieniu
do tego wydarzenia (np. seminarium
internetowego).

W trakcie webinaru Starting and Maintaining Global Collaborations in Developmental Science omówione zostały korzyści i wyzwania związane z rozpoczęciem i utrzymaniem międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży. Prelegentka skupiła się
zarówno na kwestiach koncepcyjnych, jak i metodologicznych. Na przykład:
Jaki wpływ mogą mieć międzynarodowe badania naukowe na zmiany w obszarze
teorii i empirycznej wiedzy, w celu lepszego zrozumienia rozwoju człowieka?
Jak można znaleźć partnerów badawczych w różnych krajach i komunikować się
z nimi efektywnie? Jakie są dostępne możliwości finansowego wspierania badań
międzynarodowych? Kwestie etyczne oraz w jaki sposób prace badawcze mogą
być rozwijane lub dostosowywane do pracy w różnych kulturach?

dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. WSEI

*****
Spotkanie naukowe The International Society for the Study of Behavioral Development (ISSBD) odbędzie się 21-25 czerwca 2020 roku na
Rodos w Grecji
Termin zgłoszeń upływa 25 listopada 2019.
Szczegóły: https://issbd.org/ContentDisplay.aspx?src=upcomingmeeting
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Sprawozdanie z 19th European ców, jak i praktyków; referaty koncentroConference on Developmental wały się zarówno na wynikach badań empirycznych, aspektach teoretycznych oraz
Psychology

Sprawozdania z konferencji
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W dniach 29.08-1.09 br. w Atenach, w
hotelu Divani Caravel odbyła się 19th
European Conference on Developmental Psychology. W konferencji
uczestniczyło ponad 900 delegatów
z różnych krajów, w tym 45 osób
z Polski.

Fot. Delegaci z Polski. Od lewej: Katarzyna Lubiewska
(UW), Karolina Głogowska (UKW), Ilona Skoczeń
(UKSW), Karolina Zalewska-Łunkiewicz (SWPS)

metodologicznych, jak i na wskazówkach
implikacyjnych. Dodatkowo zorganizowano cztery panele dyskusyjne wokół
tematyki otwartej nauki (open
science), roli nauki w ustanawianiu
prawa, zastosowaniu Big Data w badaniach longitudinalnych, oraz wymogów publikacyjnych w European Journal
of Developmental Psychology.
Zgodnie z tradycją z poprzednich konferencji, Sekcja Młodych Naukowców
(Early Reasearchers Union; ERU
EADP) zorganizowała konkurs na
najlepszy plakat, w którym pierwsze
miejsce zajęła Stefania Barzeva z
University of Groningen. Wręczono
także wyróżnienia dla Benedetty Ragni i Demir Zaynep za drugie i trzecie miejsce.
Podczas tegorocznej konferencji nominowano nowego prezydenta stowarzyszenia EADP Marcela van Akena na
kadencję 2019-2021, w miejsce ustępującej Ersilii Menesini. Zmiany zaszły również w zarządzie ERU, w którym funkcję
prezydenta na kolejną, dwuletnią kadencję
przejęła Maja Schachner.
Następna konferencja ECDP odbędzie się w dniach 1-5 września 2021
w Petersburgu.

Pierwszego dnia konferencji zaplanowano cykl fakultatywnych warsztatów z zakresu obsługi programu
R, zastosowania Experience Sampling Methods, ochrony zdrowia
psychicznego w warunkach szkolnych oraz pisania artykułów naukowych. Wieczorem przewodniczący
komitetu organizacyjnego Spyridon
Tantaros dokonał uroczystego otwarcia konferencji. Wręczono także nagrodę za wybitny dorobek naukowy
The William Thierry Preyer
Award for Excellence in Research
on Human Development, którą w
tym roku otrzymał Wim Meeus z
Utrecht University. Laureat nagrody
wygłosił referat podsumowujący wyniki
swoich dotychczasowych badań nad
adolescencją pt. „On patterns and rules of adolescent development”.
Program konferencji był bardzo obszerny. W sumie zawierał 5 wykładów Fot. Laureaci ERU Poster Awards. Od lewej: Stefania Barzeva, Benedetta Ragni, Demir Zaynep
plenarnych, 6 sympozjów gościnnych,
62 sympozja, 60 sesji tematycznych
dr Ilona Skoczeń, UKSW
oraz 5 sesji plakatowych. Tematyka
wystąpień została dopasowana tak, aby
była interesująca zarówno dla naukow-
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Zaproszenia na konferencje
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29 Ogólnopolska Konferencji Psychologii Rozwojowej
zostanie zorganizowana przez
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i
odbędzie się w dniach 19-21 maja 2020 roku
Temat konferencji oraz wszelkie informacje organizacyjne zostaną
przesłane w październiku przez komitet organizacyjny
Serdecznie Państwa zapraszamy do kolejnego spotkania z nami

*******

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Metod Pomocy
Psychologicznej
Promocja zdrowia psychicznego – od teorii do praktyki
Warszawa 7-8 listopada 2019r.
Wydarzenie skupiać się będzie na prezentacji sposobów promocji zdrowia psychicznego w różnych kontekstach m.in.: w środowisku szkolnym i akademickim wobec dzieci, młodzieży i studentów; w środowisku pracy; wobec osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego i ich rodzin; wobec pacjentów chorujących
przewlekle somatycznie; wobec grup zagrożonych wykluczeniem m.in. mniejszości
seksualnych, migrantów, seniorów. Celem jest stworzenie przestrzeni do spotkania się praktyków i badaczy oraz wszystkich zainteresowanych, wymiana doświadczeń, a także umożliwienie dalszej współpracy w zakresie omawianej tematyki.
Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia znajdują się na stronie konferencji: https://konferencje.aps.edu.pl/promocjazdrowia/
oraz na wydarzeniu na facebooku: https://www.facebook.com/
events/325640474798795/
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Zaproszenia na konferencje

Co nowego w nauce:
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OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Promocja zdrowia w środowisku szkolnym
28 listopada 2019 r.
Opole przy ul. Prószkowska II 76

Proponowana tematyka obrad


Biopsychospołeczne konteksty zdrowia w środowisku szkolnym.



Nauczyciel wychowania fizycznego wobec problematyki edukacji
zdrowotnej.



Możliwości, ograniczenia, propozycje metodycznych rozwiązań dotyczące upowszechniania zdrowego stylu życia w środowisku szkolnym.



Programy, projekty, kampanie zdrowotne dedykowane środowisku
oświatowemu.



Poziom oraz determinanty zachowań zdrowotnych uczniów, nauczycieli oraz innych osób zaangażowanych w proces kształcenia i wychowania.



Promocja zdrowia osób z niepełnosprawnościami.

Szczegóły na: https://wwfif.po.opole.pl/
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Dla praktyków:

Numer 20

W programie między innymi:


Wspieranie integracji sensorycznej dzieci do lat 3 - punkt widzenia terapeuty SI



Wspieranie prawidłowego rozwoju psychoruchowego dzieci do lat 3 punkt widzenia fizjoterapeuty



Autorskie warsztaty kreatywnego opiekuna - sprawdzone programy,
zabawy, piosenki i wierszyki do realizacji zajęć z dziećmi w wieku 1-3



Propozycje autorskich piosenek i wierszyków z pokazywaniem rozwijających koordynację wzrokowo - ruchową,



Wesołe zabawy z chustą animacyjną oraz opowieści ruchowe wzmacniające kompetencje społeczne i umiejętność współpracy w grupie,



Propozycje tanecznych zabaw z muzyką w tle,



Bajki logopedyczne rozwijające aparat mowy, myślenie i koncentrację
uwagi.
Więcej informacji na

https://www.konferencjazlobki.pl/
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Europejskich psychologów może zainteresować powstanie i działalność nowej
subdyscypliny : PSYCHOLOGII WOLNOŚCI .

Psychologia Wolności

Co nowego w nauce:

Stowarzyszenie to działa prężnie w Ameryce Południowej, organizując seminaria i programy wymiany. Najbliższe seminarium odbędzie się w listopadzie 2019 roku w El
Salvador.
Krótki opis seminarium zamieszczamy poniżej. Nie sądzimy, że polscy psychologowie
ruszą tłumnie na o spotkanie. Mamy jednak nadzieję, że może być to dla niektórych z
nas inspiracja do nawiązania kontaktów i rozpoczęcia współpracy.

We invite you to join us at the 6th Liberation Psychology Immersion Exchange program. Since 2014, this program has brought students and professionals in the social,
health, legal, and human fields to El Salvador to learn about Liberation Psychology, a
framework that emerged in Latin America.
During this week long experience, we will visit historical sites, memorials, and communities to dialogue with locals, psychologists, social workers, activists, and students. We
will engage in reflexive and open dialogue, and explore the natural remnants of this tropical country. We seek to link El Salvador’s history and relationship with the Global
North, (represented by countries such as the United States) to the foundations, goals,
and ethical stance of Liberation Psychology. The main objective of this program is to
strengthen transnational and interdisciplinary networks of professionals, activists, and
communities who are working towards social transformation.
Leticia Gonzalez Pileski, PsyD., LMFT lettypileski@gmail.com
Jason Platt, Ph.D., LMFT plattjason@hotmail.com
Juan Carlos García R. M.Sc., MFT jucagari19@gmail.com
http://www.liberationpsychologyintercambio.com
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Czasopismo Psychologia Rozwojowa

Publikacje

Numer 20

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 2019 czasopismo w
ewaluacji MNiSW uzyskało 20
punktów. W 2019 roku czasopismo zakwalifikowało się również
do programu MNiSW „Wsparcie
Czasopism Naukowych”.
W najbliższym, trzecim numerze czasopisma ukażą się m.in. następujące artykuły:

Aktywność obywatelska jako zadanie i wyzwanie rozwojowe – znaczenie okresu dzieciństwa i adolescencji
(Beata Krzywosz-Rynkiewicz),
Geragogika montessoriańska w ujęciu Camerona Campa oraz Christine
Mitterlechner (Ewa Kamińska),
Charakter więzi wytworzonych w
dzieciństwie a rozwój anhedonii w
dorosłym życiu (Magdalena Berek),

Odraczanie rodzicielstwa a ocena
rodziny pochodzenia przez młodych
dorosłych (Alicja Kalus, Joanna
Szymańska),
Motywacja osiągnięć dorosłych z
dysleksją rozwojową w kontekście
retrospektywnej oceny zachowań
nauczycieli (Ewa Łodygowska).
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 2009-2018 dostępna jest
bezpłatnie w wersji elektronicznej, na
stronie internetowej czasopisma
(http://www.ejournals.eu/PsychologiaRozwojowa). Otwarcie dostępu do pełnych tekstów artykułów z lat 20172018 było możliwe dzięki finansowaniu
w ramach umowy 553/P-DUN/2017 ze
środków Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Dodatkowe informacje dotyczące zamawiania pojedynczych artykułów oraz
całych numerów można znaleźć na
stronie internetowej: http://
www.ejournals.eu/jak-zamawiac/.
dr Beata Winnicka, AIK,
Sekretarz redakcji
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Student and Early Career Network of
European Association for Research on Adolescence (SECNet)

Młodzi w nauce:

Emerging Scholar Spotlight
Emerging Scholar Spotlights są to krótkie
prezentacje rekomendowanych artykułów
publikowanych ostatnio przez członków
SECNet. Wakacyjne wydanie z lipca i
sierpnia prezentuje artykuł Filipa Caldersa i wsp. z KU Louven w Belgii opublikowany na łamach czasopisma European Child and Adolescent Psychiatry – artykuł prezentuje nowe podejście w ramach badania stylów wychowania wykorzystujące algorytmy analizy skupień, na
którego podstawie wyróżniono dwa dominujące style: autorytatywny i autorytarny, zróżnicowane pod kątem poziomu
samooceny i zachowań eksternalizujących
u nastolatków. Wrześniowe zaś wydanie
prezentuje artykuł Xiaoyu Lana i wsp. z
Uniwersytetu Padewskiego we Włoszech
opublikowany na łamach Journal of Adolescence – artykuł koncentruje się na specyfice stylów wychowania w kulturach dalekowschodnich.

śnicy, inne społeczności), działają jako
czynniki transformacji społecznej i rozwojowej. Celem konferencji jest łączenie
podejść, rozwój i szerzenie badań interdyscyplinarnych nad okresem dorastania, a
także przyjęcie badaczy i praktyków różnych dyscyplin z całego świata.
Ważne daty
Termin przesyłania abstraktów: 15 stycznia 2020 r.
Powiadomienie o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia: 15 marca 2020 r.
Termin wczesnej rejestracji: 1 maja 2020
r.
Więcej szczegółów sukcesywnie będzie
się pojawiać na stronie internetowej konferencji: https://www.fpce.up.pt/eara2020/
Na zachętę: panorama rzeki Duero w
Porto.

Zaproszenie na 17. konferencję
Europejskiego Stowarzyszenia
Badań nad Adolescencją
– tym razem w Porto!
Z przyjemnością ogłaszamy zbliżającą się
17. konferencję EARA, która odbędzie się
w portugalskim Porto w dniach 2–5
września 2020 r. Głównym tematem
spotkania będzie okres dorastania w szybko zmieniającym się świecie, obejmujący
przyspieszone tempo i globalny wpływ
zmian w życiu nastolatków. Chcemy
wspólnie zająć się tym, w jaki sposób
zmiany takie jak globalizacja, polityka imigracyjna, zmiany klimatyczne i demograficzne, role płciowe/zawodowe, czy technologia wpływają na zadania i trajektorie
rozwojowe młodzieży, a także w jaki sposób młodzież i mikrosystemy, w których
jest ona osadzona (rodziny, szkoły, rówie-

Zapraszamy do SECNet!
Więcej informacji o stowarzyszeniu znajduje się na stronie: www.earaonline.org
oraz na Facebook'u: @earayoungscholars

mgr Maria M. Kwiatkowska
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Przedstawiciel Polski w EARA SECNet
maria.kwiatkowska@uksw.edu.pl
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Early Researchers Union
European Association of Developmental Psychology

Młodzi w nauce

19th European Conference on
Developmental Psychology

rozwoju tożsamości, zaangażowania
rodzicielskiego u ojców, przeglądu z
badań nad monitoringiem rodzicielskim, czy rozwoju rozumowania moralnego. W aktualnym numerze EJDP
znajduje się również jeden artykuł opublikowany przez autorów z Polski:

W dniach 28.08-1.09.2019 w Atenach odbyła się 19th European Conference on
Developmental Psychology. W konferencji uczestniczyło ponad 900 delegatów
z różnych krajów, w tym 45 z Polski. Program konferencji zawierał inspirujące wy- Piotrowski, Brzezińska A clusterkłady plenarne, sympozja, sesje tematyczne analytic approach to identity style classification: Four seems to be better than
oraz plakaty.
three https://www.tandfonline.com/doi/
abs/10.1080/17405629.2018.1467755
Wybory nowego Zarządu ERU
Podczas tegorocznej konferencji ECDP
ogłoszono wyniki wyborów nowego Zarządu ERU na kadencję w latach 20192021. Nowym prezydentem została dr
Maja Schachner. Celem działań nowego
Zarządu będzie m.in. położenie większego
nacisku na wzajemną współpracę naukowców znajdujących się na różnych etapach
kariery.

Kto i jak może dołączyć do ERU?

Studenci, doktoranci oraz doktorzy do
stanowiska adiunkta (assistant professorship) włącznie, którzy zainteresowani są
badaniami nad szeroko rozumianą psychologią rozwoju człowieka. Do ERU można
bezpłatnie dołączyć będąc członkiem
EADP.
Uwaga! Obywatelom Polski przysługuje
zmniejszona opłata członkowska w EADP
tzw. reduced fee region, która wynosi 70
euro lub 40 euro (studenci). Członkostwo
ważne jest 2 lata.

Skontaktuj się z nami!
Zachęcamy do śledzenia działań ERU w
mediach społecznościowych: profil na Facebooku https://www.facebook.com/
EadpERU/ oraz na Twitterze https://
twitter.com/EadpERU.
Jeśli pojawią się jakieś pytania, sugestie
Fot. Nowy skład Zarządu ERU. Od lewej: sekretarz bądź propozycje współpracy, zapraszamy
Jessie Hillekens (KU Leuven), rzecznik Marta Mikli- do bezpośredniego kontaktu.

kowska (Umeå University), prezydent Maja Schachner (University of Potsdam), były prezydent Pasquale Musso (University of Bari), prezydent-elekt Stefanos Mastrotheodoros (Utrecht University).

European Journal of Developmental
Psychology
Wrześniowe wydanie European Journal
of Developmental Psychology (tom 16,
nr 5) zawiera osiem artykułów, które dotyczą m.in. przemocy rówieśniczej,

dr Ilona Skoczeń, UKSW
Przedstawiciel Polski ERU EADP
i.skoczen@uksw.edu.pl
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PIERWSZA GRUPA OPIEKUNÓW STAŻU
EUROPSY

Głos środowiska

Absolwenci psychologii mogą już rozpoczynać
roczne staże pod superwizją według standardów EuroPsy

W 2018 roku Europejska Federacja Stowarzyszeń Psychologicznych (EFPA) przyznała Polsce uprawnienia do nadawania certyfikatu EuroPsy. Umożliwiło to polskim psychologom
potwierdzanie wykształcenia i praktyki na europejskim poziomie.
Przez ponad rok z możliwości uzyskania certyfikatu korzystać mogli jedynie doświadczeni
praktycy, którzy mają minimum 3 lata doświadczeń zawodowych. Od października 2019
certyfikat będzie dostępny dla świeżo upieczonych absolwentów uczelni, których program
nauczania jest zgodny z systemem europejskim EuroPsy. Absolwenci będą zobowiązani do
odbycia rocznego stażu po dopieką doświadczonego superwizora.
21 września 2019 roku certyfikowana została pierwsza grupa superwizorów. Ich nazwiska
i kontakty dostępne są na stronie www.europsy.pl Wszyscy zainteresowani odbyciem stażu pod opieką superwizora proszeni są o kontakt z nimi.

*****
Możliwości pracy dla psychologów rozwojowych:
University of Minnesota Director, Institute of Child Development (ICD) College of
Education and Human Development (CEHD)
https://eadp.wildapricot.org/resources/Documents/Job%20description%20for%
20advertising%202019%20Sept.pdf
The Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development Department
of Applied Psychology Associate/Full Professor, Developmental Psychology
https://eadp.wildapricot.org/resources/Documents/Job%20Postings/NYU.pdf
KU Leuven - Three PhD positions within the ERC Starting Grant on media and Wellbeing
https://eadp.wildapricot.org/resources/Documents/Job%20Postings/KU%20Leuven.pdf
University of Bielefeld - research position

https://eadp.wildapricot.org/resources/Documents/Job%20Postings/Uni%20Bielefeld.pdf

BIULETYN Polskiego Stowarzyszenia
Psychologii Rozwoju Człowieka
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Dlaczego warto należeć do

Dołącz do nas!

Stowarzyszenia



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



Organizujemy co roku ogólnopolskie konferencje naukowe, gromadzące
ponad 100 osób, na których omawiane są wyniki badań naukowych i rozwiązania praktyczne w obszarze rozwoju człowieka. W 2019 roku odbyła się już
XXVIII cykliczna konferencja.



Stowarzyszenie wydaje czasopismo naukowe Psychologia Rozwojowa,
które w wykazie czasopism naukowych MNiSW z punktacją 20 pkt oraz na liście ERIH+. Czasopismo jako jedno z niewielu psychologicznych zostało wpisane na ministerialną listę 500 czasopism wyznaczonych do finansowania przez
MNiSW.

Deklaracja członkowska znajduje się na stronie Stowarzyszenia:

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

