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,
Psychologia jest nauką opartą na dowodach. I choć przedstawiciele nauk ścisłych podkreślają, że w anglojęzycznej klasyfikacji należy do obszaru arts raczej niż science, to
warto przypominać, że naukowe badania psychologiczne prowadzone są w oparciu o
restrykcyjną metodologię. My, psychologowie projektujemy eksperymenty, prowadzimy
badania ankietowe, opracowujemy testy, coraz częściej korzystamy z zaawansowanego technologicznie sprzętu etc. i z użyciem metod statystycznych opisujemy prawidłowości ludzkiej natury, szacujemy prawdopodobieństwo ich błędów, lub poziom w jakim
wyjaśniają złożone psychiczne i społeczne zjawiska. Niemniej restrykcyjne reguły dotyczą metod jakościowych i badań o charakterze idiograficznym. Rzetelnie przygotowane studia przypadku, obserwacje, badania w działaniu, wnoszą wiedzę o mechanizmach psychologicznych zjawisk.
Ostatnio uczestniczyłam w wykładzie, podczas którego mistrzyni olimpijska jednej z
dyscyplin sportowych starała się przekonać zgromadzoną publiczność do doskonalenia
się i rozwoju. Powoływała się na niesprecyzowane badania amerykańskich psychologów (sic!), z których wynika, że należy rozwijać swoją osobowość i zaniechać rozwoju
ego (sic!), gdyż, (tu cytuję): „jak wiadomo ego jest przyczyną naszych największych
problemów – każdy przecież wie jak funkcjonują osoby mające zbyt wielkie ego” –
argumentowała z nieskrępowaną pewnością siebie.
Nieco bardziej profesjonalnie brzmiał wykład prelegentki w jednym z ośrodków naukowych (zarejestrowany zresztą na video i umieszczony w sieci), która przedstawiając
się jako psycholog biznesu zachęcała zgromadzonych do zbadania kodu DNA własnej
osobowości a następnie do jej rozwoju. Powoływała się na badania naukowe znane na
świecie od kilku dekad, a w Polsce nieobecne. Z owych badań wynika, że nasz mózg
składa się z 3 części: pnia mózgu, międzymózgowia i kory mózgowej. To odkrycie
(sic!) przekłada się na typy osobowości, a (tu cytuję): „przyczyna indywidualnego poziomu działania trzech części mózgu leży w neuroprzekaźniku – homeostazie (!)”.
Jak możemy dowiedzieć się dalej…”dominacja pnia mózgu powoduje większą empatyczność i wyobraźnię…” itd.
Internet, marketing, używanie naukowych zwrotów, powoływanie się na
wydawane książki, najlepiej zagraniczne, może dawać poczucie naukowej
mocy i rzetelności. Tymczasem…. z nauką nie ma nic wspólnego. Czy środowiska naukowe mogą przeciwdziałać takim nadużyciom?
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Jeden z zaprzyjaźnionych profesorów napisał do mnie: „Niestety nie możemy nic z tym zrobić.
Jest to poza naszą kontrolą i wpływem. Magików jest wielu i podobnie jak w medycynie z
szarlatanami nie wygramy.....” I powiem szczerze, że podzielam częściowo jego pesymizm. Z
drugiej jednak strony, świadomość, że pod szyldem „naukowej psychologii” sprzedawane są
po prostu bzdury, budzi mój głęboki sprzeciw zarówno merytoryczny, jak i etyczny. Odbiorcy
wiedzy psychologicznej, ale też często młodzi adepci psychologii i praktycy, zajmujący się rozwojem, mogą znaleźć w sieci informacje o interpretacjach zjawisk rozwojowych czy narzędziach stymulacji rozwoju, które nie zawsze mają rzetelne naukowe podstawy. A tymczasem
w polskich ośrodkach naukowych prowadzone są badania na światowym poziomie.
Czy więc naprawdę nie możemy nic zrobić? Jestem głęboko przekonana, że psychologiczne
stowarzyszenia naukowe mają tu do odegrania ważną rolę. To my właśnie powinniśmy stanowić pomost pomiędzy środowiskiem naukowym a światem praktyki i odbiorcami psychologicznych usług. To naszą rolą jest promować działania spełniające najwyższe standardy rzetelności. Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka robi to na wiele sposobów. Wydajemy czasopismo naukowe Psychologia Rozwojowa, organizujemy coroczne konferencję naukowe. W wydawanym co kwartał Biuletynie, przedstawiamy doniesienia ze świata nauki, inicjatywy młodych naukowców, propozycje międzynarodowych przedsięwzięć badawczych. W wielu
polskich ośrodkach akademickich prowadzone są interesujące projekty badawcze nad rozwojem, których autorami jest młode pokolenie naukowców. Oto zaledwie kilka przykładów zaczerpniętych ze strony NCN:


Funkcje zarządcze odpowiedzialne za tłumienie myśli: próba integracji badań w dwóch
paradygmatach - mgr Aneta Niczyporuk, Uniwersytet w Białymstoku



Poznawcza i afektywna teoria umysłu a umiejętność rozumienia dzieci – badanie fMRI
nauczycieli i osób niepracujących z dziećmi - mgr Jan Józef Szczypiński, Instytut Biologii
Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego



Wpływ zaangażowania interesu własnego na sądy moralne dzieci w wieku przedszkolnym - mgr Katarzyna Myślińska Szarek, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny



Od przetwarzania ruchu biologicznego do teorii umysłu - neuronalne i behawioralne
korelaty zaburzeń poznania społecznego u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
- mgr Małgorzata Magdalena Krawczyk, Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/wyniki

Psychologia jest nauką opartą na dowodach. Sądzę, ze naszym obowiązkiem jest
obrona jej dobrego imienia. Zachęcam więc wszystkich czytelników naszego Biuletynu, do dzielenia się osiągnięciami naukowymi, pomysłami, informacjami o
realizowanych projektach badawczych z obszaru rozwoju. Promujmy naukę! Zanim wyniki naszych badań opisane będą w poważnych czasopismach naukowych, co zająć
może miesiące a nawet lata, warto informować o nich środowisko. Może nie ma sensu polemizować z nierzetelnością ale na pewno warto promować rzetelność. Z radością
i satysfakcją zachęcam Państwa do lektury przygotowanego przez dr Ludmiłę ZającLamparską, numeru 21 Biuletynu PSPRC, w którym znajdziecie Państwo informacje ze świata
nauki skierowane do wszystkich odbiorców psychologicznych usług.
Dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka
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Polskie Stowarzyszenie Psychologii
Rozwoju Człowieka

www.psprc.edu.pl

Instytut Psychologii Uniwersytetu SWPS
oraz
Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka
zapraszają na
SEMINARIUM NAUKOWE
Rozwój człowieka w okresie dzieciństwa, dorastania i dorosłości:
Osobowość i procesy poznawcze
www.swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/20923-rozwoj-czlowieka-w-okresie-dziecinstwadorastania-i-doroslosci-osobowosc-i-procesy-poznawcze

Termin: 11 grudnia 2019 r., godz. 9.00-13.30
Miejsce: Uniwersytet SWPS, Warszawa, ul. Chodakowska 19/31, sala S107
Program:
9:00 Rozpoczęcie seminarium. Dr Konrad Piotrowski, Uniwersytet SWPS,
Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka
SESJA 1: Badania nad rozwojem funkcji wykonawczych u dzieci
Przywiązanie a kontrola hamowania w późnym dzieciństwie: Pośrednicząca rola zdolności werbalnych dziecka
Dr Anna Kamza (Uniwersytet SWPS, Poznań), Prof. UAM dr hab.
Adam Putko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Predyktory rozwoju deficytów wykonawczych u dzieci z wysokim poziomem impulsywności
Julia Bączek, Marta Krystkowiak-Kowalska, Prof. SWPS dr hab. Jarosław
Michałowski (Laboratorium Neuronauki Emocji, SWPS Poznań)
Ocena funkcji wykonawczych u dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat wstępne wyniki badań pilotażowo-walidacyjnych
Dr Piotr Rycielski, Dr Magdalena Kaczmarek, Dr Radosław Kaczan (SWPS
Warszawa)
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SEMINARIUM NAUKOWE
Rozwój człowieka w okresie dzieciństwa, dorastania i dorosłości:
Osobowość i procesy poznawcze
Program:
SESJA 2: Badania nad rozwojem w okresie dorastania i dorosłości
Wartości i dobrostan młodzieży. Które wartości są „zdrowsze”?
Dr Agnieszka Bojanowska (Uniwersytet SWPS, Warszawa)
Tożsamość rodzicielska w okresie wczesnej i średniej dorosłości: Między zaangażowaniem a żalem.
Dr Konrad Piotrowski (Uniwersytet SWPS, Poznań)
WYKŁAD: Prof. UKSW dr hab. Jan Cieciuch (Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka):
Teoretyczne podstawy zestawu narzędzi do całościowej diagnozy osobowości
i funkcjonowania emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży

13.30. Zakończenie
seminarium

Seminarium naukowe stanowi część śródrocznego
Seminarium PSPRC
(10-11.12.2019 r.).

Źródło: Uniwersytet SWPS

Na 10 grudnia zaplanowane zostało zebranie Zarządu PSPRC oraz spotkanie
z Pracownikami i Władzami Instytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS. Natomiast Seminarium naukowe, które odbędzie się 11 grudnia jest
otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Elita i elitaryzm. Ciąg dalszy spojrzenia na społeczną psychologię polityki
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Nie ma życia społecznego bez konkurencji i wyróżniania się tych, którzy ją wygrywają.
Każde współzawodnictwo ma z natury rzeczy reguły, których przestrzeganie jest warunkiem
niezbędnym i wystarczającym do udziału w rywalizacji. Konkurencje, w jakich ludzkie życie się
toczy, są ukierunkowane na różne rodzaje dobra. Jedne z nich są zupełnie podstawowe
oraz powszechne w swojej niezbędności dla życie wszystkich i każdego z ludzi. Inne są dobrami nadbudowującymi się nad podstawowymi i niekoniecznie powszechnymi. Natomiast są
nam wszystkie dostępne jako produkty ludzkiej wytwórczości i nie są inaczej dostępne. Przykładowo: zarówno pożywienie jak i wyższe poziomy edukacji są wytwarzane lepiej lub gorzej
w społeczeństwach i lokują się na stosownych skalach ocen wyżej lub niżej.
Ścigając się z innymi na dowolnych polach można plasować się na różnych miejscach
we wszelkich konkurencjach, a równe prawa do udziału w ustalaniu reguł gry daje urządzenie
społeczeństwa horyzontalne z równymi prawami i równym szacunkiem, jakimi cieszyć się mają wszyscy uczestnicy. Taki jest ideał egalitaryzmu, demokracji i pluralizmu dóbr godnych naszych starań. Jest to realnie możliwe urządzenie społeczeństwa, w którym nie ma potrzeby
elit ani elitaryzmu jako uzasadnienia wertykalnego porządku społecznego. Realnie możliwy
porządek społeczny nie oznacza faktycznego urządzenia społeczeństwa, a tylko dający się
osiągnąć stan rzeczy. Czy elity i elitaryzm to przemijający stan władzy w społeczeństwie? Czy
to jest przejście od autokracji do demokracji? Czy realnie jest możliwa demokracja bez elitaryzmu?
Zobaczmy dokładniej, co to jest elitaryzm jako postulat w przeciwieństwie do faktycznego przewodzenia ogółowi przez wybraną z niego grupę na każdym polu wspólnej aktywności. Przede wszystkim elitaryzm pozornie asymiluje ideał demokracji. Do elity rzekomo wejść
może każdy, kto tylko się o to postara i ma stosowne do tego zdolności. To prawda,
że od zdolności i starań zależy miejsce osiągnięte w konkurencji na konkretnym polu. Dlaczego jednak to ma dawać awans do pozycji przywódczej, czy to na tym polu, czy też na wszystkich polach? Już na wyspecjalizowanej płaszczyźnie nie ma do tego racji dostatecznych,
aby ustanowić przywództwo na czas nieokreślony, a co dopiero nadrzędną zwierzchność
przywódczą nad wszystkimi polami wchodzącymi w grę. To prosta droga do zachowawczej
autokracji przywódcy, która w najlepszym razie służy zakonserwowaniu przeszłych sukcesów
w realizacji dobra na poszczególnych polach i dobra wspólnego z ich fortunnej koordynacji.
Nie służy natomiast nowości, nowym ujęciom i przez to poszerzaniu i pogłębianiu rozumienia dóbr poszczególnych i z ich koordynacji wyłaniającego się pełniejszego rozumienia
dobra wspólnego. A przez to nie służy inwencjom i wszelkiej twórczości, jak te nowe ujęcia
wcielać i wdrażać do praktyki społecznej. Konserwacja przeszłości nie pomaga wcale skutecznym rozwiązaniom, a ma sens jedynie jeśli włączenie jej do bieżących inwencji przyczynia się
do lepszego stawienia czoła nowym, aktualnym wyzwaniom. Wymaga to odnowy przywództwa, a ta znów może być egalitarna z równym dostępem do tych pozycji, demokratyczna
z upowszechnieniem szans dla zajęcia tych pozycji i pluralistyczna z otwartością dla nowości
w pojmowaniu dobra i z szacunkiem dla poszerzania i pogłębiania rozumienia wagi jego realizacji w życiu wspólnym ludzi.
Tak rzeczy pojmując, nie ma powodu upierać się przy elitaryzmie, a zamiast tego wypada zadbać o rzetelne demokratyczne przywództwo. Jak w wychowaniu i edukacji wspomagać
społeczno-moralny rozwój dzieci i młodzieży w tych kierunkach, to wyzwanie również dla
psychologii rozwoju człowieka. Otwarte też o pozostaje pytanie o wspomaganie tego rozwoju w dorosłości i w późnych latach indywidualnego cyklu życia.
Adam Niemczyński
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Co nowego w nauce:

9th International Attachment Conference

Sprawozdanie z 9th International
Attachment Conference 2019
W dniach 18-20 lipca 2019 roku w Vancouver odbyła się 9th International
Attachment Conference (IAC) organizowana przez Society for Emotion
and Attachment Studies (SEAS) we współpracy z m.in. Simon Fraser University. Konferencja odbywa się raz na dwa lata i przeznaczona jest zarówno dla naukowców jak
I praktyków. Jej celem jest prezentacja najnowszych wyników badań w obszarze
przywiązania, a także wymiana myśli pomiędzy badaczami i klinicystami.
IAC poprzedzało sześć warsztatów, przekładających wiedzę na praktykę
opartą na dowodach (m.in. ReflectiveFunctioning Training; Attachment-Focused Coding
System for Story Stems; Video Intervention Therapy). Konferencja została otwarta przez profesora Pasco Fearona, prezydenta SEAS.
Pierwszy wykład plenarny pt. Replication crisis
lost in translation? wygłosił profesor Marinus
van IJzendoorn zwracając uwagę na ograniczenia, szanse i wyzwania związane z wypeł- Fot. Delegatki z Polski. Od lewej: Katarzyna
nieniem luki pomiędzy nauką a praktyką w Lubiewska (UW), Monika Kornaszewskaobszarze przywiązania. Następnie profesor Polak (UŚ) i Karolina Głogowska (UKW)
Frans de Waal wygłosił niezwykle barwny wykład dot. ewolucji emocji i empatii
u naczelnych.
Program konferencji był bardzo obszerny, zawierał: dziewięć wykładów plenarnych (m.in. Sue Johnson, Ross A. Thompson, Sheri Madigan, Howard Steele),
44 sympozja, sześć sesji posterowych oraz pięć klinicznych paneli dyskusyjnych. Tematowi przywiązania przyglądano się z różnych perspektyw i w różnych obszarach.
Prezentowano badania dot. rozwoju i znaczenia przywiązania w ciągu życia, również
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych doświadczających różnego rodzaju nadużyć, jak
i zagrożonych psychopatologią. Prezentowano badania uwzględniające perspektywę
systemową, socjologiczną jak i międzykulturową. Podejmowano bieżące, społecznie
ważne tematy przyglądając się przywiązaniu w rodzinach adopcyjnych, po rozwodzie
jak i w rodzinach homoseksualnych. Dużo miejsca poświęcono prezentacji wyników
badań nad programami interwencyjnymi takimi jak m.in.: VIPP, GABI® czy Circle
of Security Interventions, tym samym podkreślając znaczenie łączenia nauki z praktyką
kliniczną. W konferencji wzięło udział kilkuset uczestników z całego świata.
Kolejna, dziesiąta konferencja odbędzie się latem 2021 roku w Salzburgu
w Austrii. Informacje będą publikowane na stronie www.seasinternational.org. Już
jesienią 2020 odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja o Przywiązaniu organizowana przez Polski Odział SEAS. Szczegóły już wkrótce pojawią się na stronie
www.seaspolska.org
Dr Karolina Głogowska, UKW

Co nowego w nauce:

Wirtualna rzeczywistość w treningu poznawczym

Numer 21

Strona 7

GRADYS – trening poznawczy dla osób starszych
wykorzystujący wirtualną rzeczywistość
W numerze 19 Biuletynu PSPRC mogliśmy przeczytać o wykorzystywaniu wirtualnej
rzeczywistości (VR) w badaniach nad rozwojem człowieka. W numerze tym wspomniano także o projekcie GRADYS, w ramach którego powstała gra z elementami wirtualnej rzeczywistości, stanowiąca trening poznawczy dla osób starszych. Projekt ten realizowany był w konsorcjum, którego liderem był Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w
Bydgoszczy, zaś konsorcjantami: Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie
oraz Stowarzyszenie Nowa Wspólna Droga.
Oprogramowanie GRADYS stanowi trening realizowany w czterech modułach poznawczych: uwaga, pamięć, funkcje językowe i funkcje
wzrokowo-przestrzenne. Scenariusz gry naśladuje życie codzienne - wszystkie zadania poznawcze osadzone są w realiach codziennych sytuacjach, jak przygotowywanie posiłku, podróż autobusem, czy sprzątanie. Trening ma charakter
adaptacyjny, tzn. przy odpowiedniej poprawności
użytkownik awansuje na wyższy poziom trudności gry, z kolei przy poprawności zbyt niskiej
wraca na poziom wcześniejszy. Zanurzenie w
wirtualną rzeczywistość osiągamy dzięki wykorzystaniu urządzenia Oculus Rift.
Efektywność treningu z wykorzystaniem
oprogramowania GRADYS była testowana w
grupie osób w wieku lat 60 i więcej bez zaburzeń
poznawczych oraz z otępieniem w stopniu lekkim. Badani uczestniczyli w 8 sesjach treningowych, po dwie sesje w tygodniu. Obie grupy wy- Ryc. Przykładowe sceny z gry
kazały progres w grze, przechodząc na wyższe
poziomy trudności, przy czym progres ten był większy w grupie osób zdrowych. Ujawniły się też istotne zmiany po treningu w funkcjonowaniu poznawczym ocenianym za
pomocą testów neuropsychologicznych. Zmiany te jednak wystąpiły prawie wyłącznie w
grupie osób zdrowych. Dlatego aktualnie możemy rekomendować GRADYS jako trening pozwalający utrzymać prawidłowe funkcjonowanie poznawcze i usprawnić je u
osób bez zaburzeń poznawczych. Zastosowanie gry u osób z zaburzeniami otępiennymi
wymagałoby jej modyfikacji, przede wszystkim wprowadzenia łatwiejszego sposobu sterowania w grze.
Więcej informacji można będzie znaleźć w artykule, który ukaże się w najbliższych
dniach w czasopiśmie BMC Research Notes:
Zając-Lamparska, L., Wiłkość-Dębczyńska, M., Wojciechowski, A. Podhorecka, M., PolakSzabela, A., Warchoł, Ł., Kędziora-Kornatowska, K., Araszkiewicz, A., Izdebski, P. (2019).
Effects of Virtual Reality-Based Cognitive Training in Older Adults living without and with Mild Dementia: a Pretest-Posttest Design Pilot Study.
DOI: 10.1186/s13104-019-4810-2
Projekt GRADYS finansowany był przez NCBR w ramach konkursu Innowacje Społeczne
Nr projektu:/IS-1/004/NCBR/2014
Tytuł projektu: GRADYS – oprogramowanie w postaci ćwiczeń symulacyjnych z elementami
wirtualnej rzeczywistości, wspomagających funkcje poznawcze osób starzejących się prawidłowo i starzejących się patologicznie w przebiegu chorób otępiennych

dr Ludmiła Zając-Lamparska, UKW

Co nowego w nauce:
Zaproszenia i zapowiedzi
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Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka
oraz Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
zapraszają na
XXIX Konferencję Psychologii Rozwojowej
Warszawa 19-21 maja 2020 roku
https://psprc.edu.pl/okpr

Temat tegorocznej OKPR brzmi
Współczesne drogi rozwoju – między obawą a nadzieją
Nikt dzisiaj nie podważa tezy, że rozwój jest uwarunkowany oddziaływaniem środowiska na jednostkę o określonym wyposażeniu biologicznym. Osiągnięcia neuropsychologii ukazują rolę wczesnych doświadczeń, głównie społecznych, w rozwoju mózgu
i kształtowaniu podstawowych wzorców behawioralnych, będących bazą dla kolejnych
doświadczeń. Może to budzić optymizm, gdy warunki rozwoju są korzystne lub niepokój, gdy zaniedbania i niedostatki wczesnej opieki i przywiązania miałyby determinować drogę życiową człowieka. Jednakże plastyczność naszego mózgu daje nadzieję
na możliwość korygowania przebiegu rozwoju w każdej fazie życia. W tym kontekście
nabierają znaczenia pytania o szeroko rozumiane środowisko rozwoju. Żyjemy
w okresie jego dynamicznych zmian. Nowe technologie modyfikują nasze codzienne
zachowania. Rozwój medycyny daje szansę na leczenie wielu chorób i przedłużenie
życia, stawiając przed leczonymi osobami nowe wyzwania. Wzrasta świadomość znaczenia ludzkiej aktywności dla zmian w środowisku naturalnym. Tempo zmian cywilizacyjnych i kulturowych wzrasta. Można mieć wrażenie, że drogi rozwoju prowadzą
w nieznane. To budzi lęk, ale i nadzieję…
Ciąg dalszy na następnej stronie

Co nowego w nauce:
Zaproszenia i zapowiedzi
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XXIX Konferencja Psychologii Rozwojowej
Współczesne drogi rozwoju – między obawą a nadzieją
Warszawa 19-21 maja 2020 roku
https://psprc.edu.pl/okpr



Proponowane obszary
tematyczne:
Rozwój indywidualny w zmieniającym się świecie



Trajektorie rozwoju, trendy kohortowe i kaskady rozwojowe – nowe
(?) pojęcia w rozumieniu rozwoju



Typowe i nietypowe drogi rozwoju



Napięcie między kulturą materialną
i duchową jako dynamizm rozwoju



Life Long Learning jako czynnik rozwoju



Nadzieja w rozwoju człowieka dorosłego



Zmiany klimatyczne a przebieg rozwoju człowieka



Twórczość i meandry rozwoju



Rozwój w dobie mediów społecznościowych



Współczesne technologie w służbie diagnozy rozwoju



Interwencja w przebieg rozwoju
z perspektywy cyklu życia



Język i komunikacja a rozwój
w XXI wieku

Terminy:
 Termin nadsyłania zgłoszeń - 15

stycznia 2020 r.
 Kwalifikacja wystąpień i informacja

zwrotna do uczestników – 15 lutego
2020 r.
 Termin wnoszenia opłat - 1 kwietnia

2020 r.
Opłaty:


560 złotych dla członków PSPRC,
którzy uregulowali składki do 2020 r.



460 złotych dla doktorantów



600 złotych – opłata regularna



660 złotych opłata po 1 maja 2020

Opłatę można regulować na konto:
Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju
Człowieka
Bank BGŻ BNB Paribas S.A.
37 2030 0045 1110 0000 0414 9390
Z dopiskiem: Imię i Nazwisko - Konferencja
2020
Opłata pokrywa materiały konferencyjne,
oraz posiłki podczas trwania obrad konferencyjnych a także udział w uroczystej kolacji konferencyjnej

Komitet Organizacyjny – kontakt:
e-mail: konferencja.29okpr@psych.uw.edu.pl

dr hab. Grażyna Katra (Przewodnicząca): katra@psych.uw.edu.pl
mgr Joanna Siudem-Kuna (Sekretarz): joanna.siudem@psych.uw.edu.pl
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Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
zaprasza na
VII Ogólnopolską Konferencję Naukową
PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE RODZINY
Rodzina w cyklu życia
Gdańsk, 16-17 kwietnia 2020 r.

Co nowego w nauce:
Zaproszenia i zapowiedzi

...Mamy nadzieję, że Konferencja będzie stanowić przestrzeń do dyskusji i refleksji
nad zrozumieniem funkcjonowania rodziny w cyklu przechodzenia przez etapy, z
których każdy jest równie ważny. Konferencja stworzy bowiem możliwości do zapoznania się z najnowszymi wynikami autorskich badań i do wymiany poglądów,
jak i do poszukiwania rozwiązań praktycznych...
Proponowane obszary tematyczne::



Początki życia rodzinnego – podejmowanie ról małżeńskich i rodzicielskich
 Adolescenci i „wyłaniający się” dorośli w rodzinie i wobec życia rodzinnego
 Bliskie związki i więzi w cyklu życia rodziny
 Relacje partnerskie i małżeńskie a relacje rodzinne
 Rodzicielstwo jako wyzwanie i wyzwania rodzicielstwa
 Międzypokoleniowe relacje rodzinne w cyklu życia
 Rodzeństwo w cyklu życia
 Rodzina w końcowych fazach cyklu życia
 Zaburzenia relacji rodzinnych w cyklu życia
 Nowe zjawiska w obszarze życia rodzinnego – perspektywa interdyscyplinarna
W ramach konferencji wygłoszone zostaną wykłady plenarne zaproszonych gości. Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęły:
prof. zw. dr hab. Teresa Rostowska
dr hab. Lucyna Bakiera, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Iwona Janicka, profesor Uniwersytetu
Łodzkiego
dr hab. Iwona Grzegorzewska, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego
dr hab. Alicja Kalus, profesor Uniwersytetu
Opolskiego
dr hab. Grażyna Kmita

Ciąg dalszy na następnej stronie
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VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE RODZINY
Rodzina w cyklu życia
Gdańsk, 16-17 kwietnia 2020 r.

Informacje Organizatorów:

Co nowego w nauce:
Zaproszenia i zapowiedzi

Zgłoszenia indywidualne lub zbiorowe wraz z określeniem formy wystąpienia (sympozjum, referat, plakat, warsztat) oraz streszczenia (do 200
słów) prosimy przesłać do dnia 31.01.2020 roku. Formularz zgłoszeniowy
będzie niebawem dostępny na stronie konferencji.
Informacja o decyzji dotyczącej przyjęcia abstraktu zostanie przekazana
Państwu do 15.02.2020 roku.
Przypominamy, że warunkiem organizacji sympozjum jest udział minimum 5 osób, reprezentujących co najmniej dwa ośrodki naukowe. Organizatorów sympozjum prosimy o przesłanie zgłoszenia wraz z indywidualnymi
tematami i abstraktami wszystkich zaplanowanych wystąpień. Poszczególnych
uczestników prosimy o potwierdzenie swojego udziału poprzez wskazanie
Organizatora i sympozjum.
Koszty Konferencji:
Opłata konferencyjna:
Termin - 15.03.2020*
Opłata podstawowa
Opłata podstawowa (bez kolacji)

490 zł
400 zł

* brak wpłaty do 15.03.2020 r. jest równoznaczny z rezygnacją z udziału
w konferencji
Opłata podstawowa obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe,
posiłki w trakcie, publikację w monografii pokonferencyjnej lub w punktowanym czasopiśmie naukowym po uprzedniej pozytywnej recenzji, udział
w uroczystej kolacji.
Numer konto konferencji podamy niebawem będzie również dostępny na stronie internetowej.
Adres Organizatorów Konferencji:
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Psychologii (Konferencja: Psychologia w służbie rodziny)
80-309 Gdańsk
ul. Bażyńskiego 4
tel. (58) 523 43 24
e-mail: psychologiarodziny@ug.edu.pl

Strona internetowa Konferencji:

www.psychologiarodziny.strony.ug.edu.pl
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Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej
i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zapraszają na

Zaproszenia i zapowiedzi

Co nowego w nauce:

IV Konferencję Psychologii Pozytywnej
Współczesne wyzwania dla psychologii pozytywnej
Bydgoszcz, 12-14 czerwca 2020 r.
„Psychologia pozytywna jest obszarem badań naukowych oraz praktyki psychologicznej, który służy budowaniu dobrego życia, radosnego i pełnego pasji, życia w zdrowiu i
w serdecznych relacjach z innymi. Psychologia pozytywna wspiera odkrywanie ważnych
celów życiowych człowieka i doświadczania sukcesów. (…) Zapraszamy do dzielenia
się swoimi odkryciami z tej dziedziny, zarówno akademików, jak i praktyków. Konferencja będzie wyjątkową okazją do spotkania i wymiany doświadczeń zarówno dla psychologów, jak i osób zajmujących się na co dzień rozwojem osobistym”.
Goście specjalni Konferencji:
Profesor Robert J. Vallerand jest uznawany za wiodącego międzynarodowego eksperta w dziedzinie procesów motywacyjnych.
Opracował teorie dotyczące motywacji wewnętrznej i zewnętrznej, a także pasji aktywności. Opublikował 8 książek i ponad 325
artykułów naukowych i rozdziałów książek. Jego badania były szeroko cytowane (ponad 50 000 cytowań z indeksem h powyżej 100,
GS). Otrzymał ponad 8 milionów ($) dotacji na badania. Profesor Vallerand wygłosił wiele wykładów i prowadził liczne sympozja
na ponad 60 różnych uniwersytetach na całym świecie.
Dr hab. Moïra Mikolajczak jest znanym na całym świecie ekspertem w dziedzinie inteligencji emocjonalnej i wypalenia rodzicielskiego, a obecnie jest wiodącą badaczką wypalenia rodzicielskiego.
Uzyskała stopień doktora psychologii na Katolickim Uniwersytecie
w Louvain (Belgia) w 2006 r., doktora habilitowanego na Uniwersytecie Stanforda u Jamesa Grossa w 2007 r. Obecnie jest profesorem i dyrektorem ds. Badań na Katolickim Uniwersytecie w Louvain, gdzie uczy m.in. wprowadzenia do psychologii, psychologii medycznej i psychologii zdrowia.
Na konferencję można zgłosić:
 Referat
 Poster/plakat
 Warsztat (trwający 90 minut)

Terminy:
 Rozpoczęcie rejestracji: 20.11.2019
 Zgłoszenie udziału:
 czynnego : do 02.02.2020
 biernego: do 20.05.2020

Więcej informacji na stronie Konferencji: http://kpp2020.ukw.edu.pl/
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Katedra Psychologii Emocji i Osobowości, Instytut Psychologii UMCS
zapraszają na
II Ogólnopolską Konferencję Język emocji. Konteksty psychologiczne
14-15.05.2020 r.
Konferencja ma na celu dyskusję nad zagadnieniami emocji. Podejmowane będą istotne problemy dla psychologii emocji takie jak wyrażanie, rozpoznawanie, rozumienie
i regulacja emocji oraz ich znaczenie w różnych kontekstach, w tym:
 Język emocji zarówno w znaczeniu metaforycznym, jak i dosłownym, tj. badania
nad ekspresją językową emocji.
 Psychologiczne badania różnych form ekspresji i ekspresywności emocjonalnej:
językowej, niewerbalnej, parajęzykowej.
 Konceptualizacja emocji i doświadczeń emocjonalnych w języku.
 Mechanizmy, uwarunkowania i znaczenie wyrażania, rozpoznawania, odczytywania, rozumienia i regulacji emocji.
 Problematyka wyrażania emocji w normie i patologii.
W ramach Konferencji planowane są wykłady plenarne, sesje referatowe i plakatowe.
Więcej informacji na stronie www.jezyk-emocji.umcs.pl

Katedra Andragogiki i Gerontologii
Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego
we współpracy z
Łódzkim Oddziałem Polskiego
Towarzystwa Gerontologicznego
Stowarzyszeniem Gerontologów
Społecznych
zapraszają na
IV Konferencję Gerontologiczną z cyklu:
Refleksje nad starością „Uczenie się (w) starości ”
Hasło Konferencji: Uczenie się (w) starości, może być analizowane w aspekcie:
 zakresu znaczeń jakie mogą kryć się pod tym terminem,
 modelu uczenia się (w) starości,
 wkładu w teorię uczenia się dorosłych,
 znaczenia uczenia się (w) starości dla współczesnych społeczeństw,
 przykładów empirycznych badań w tym zakresie, z uwzględnieniem badań
 ilościowych i jakościowych,
 metodologicznych wyborów i trudności związanych z badaniem zjawiska uczenia się (w) starości,
 praktycznych rozwiązań związanych z edukacją gerontologiczną i in.
W programie Konferencji znajdą się referaty naukowe, doniesienia z badań, postery,
warsztaty i inne zajęcia praktyczne.
Więcej informacji na stronie: www.zaigs.uni.lodz.pl
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Uniwersytet Biola
The Society for Qualitative
Inquiry in Psychology (SQIP)
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zaprasza na

z wykorzystaniem grantu Fundacji
Johna Templetona ogłasza nabór
wniosków na badania dotyczące zagadnienia „Wdzięczności Bogu”.

VII Konferencję SOIP, która odbędzie się w terminie 8-9 czerwca 2020
roku w Lesley University in Cambridge.

W ramach tego ogólnego zagadnienia
brane są pod uwagę następujące kwestie:

Konferencja dotyczyć ma wkładu metod jakościowych w rozumienie
zjawisk psychologicznych. Organizatorzy proponują następujące tematy:
Możliwe postępy w podejściu jakościowym; strategie i praktyki skutecznego
nauczania metod jakościowych; innowacyjne zastosowania metod jakościowych do badania aktualnych tematów;
kwestie etyczne związane z prowadzeniem i raportowaniem badań jakościowych.

* Dlaczego i w jaki sposób ludzie wyrażają wdzięczność Bogu albo jej nie okazują?

* Jaka jest podstawowa struktura
wdzięczności Bogu i jak możemy pogłębić nasze zrozumienie różnic pomiędzy
wdzięcznością wobec Boga i wdzięczności dla innych?

* Jak wdzięczność „kosmiczna” jest alternatywą dla wdzięczności Bogu?
* Jakim funkcjom służy wdzięczność
Bogu?

Konferencję poprzedzać będą warsztaty, które odbędą się 7 czerwca
2020 r. Ich tematy będą następujące:

Zgłaszane projekty mogą wykorzystywać
metodologię nauk behawioralnych, filozofii, teologii i religioznawstwa.

1) Nauczanie metod jakościowych w
psychologii;

Przewidywane są cztery niezależne konkursy: (1) na projekty empiryczne dla
doświadczonych badaczy; (2) na projekty
empiryczne dla młodych badaczy; (3) na
projekty nieempiryczne dla doświadczonych badaczy; (4) na projekty nieempiryczne dla młodych badaczy.

2) Prowadzenie wywiadu na potrzeby
badań jakościowych

Więcej informacji na stronie:
http://sqip.org/sqip-2020-annualconference/

Więcej informacji na stronie:
www.gratitudetogod.com
Strona zacznie działać od 01.01.2020 r.

Numer 21

Strona 15

Warto przeczytać

Małgorzata Wójtowicz-Szefler (2018). Diagnozowanie
rozwoju małego dziecka. Część I. Warszawa: Difin.
W ostatnich latach wzrosło zapotrzebowanie na wiedzę o przebiegu rozwoju małych dzieci i możliwościach oceny ich poziomu funkcjonowania.
Powszechnie wiadomo, że wczesne zdiagnozowanie rozwoju ma znaczenie dla zorganizowania oddziaływań wspomagających lub stymulujących
rozwój, zarówno wśród dzieci prawidłowo rozwijających się, jak i zagrożonych niepełnosprawnością czy dzieci niepełnosprawnych. Odpowiedzią
na to zapotrzebowanie jest książka Diagnozowanie rozwoju małego
dziecka. Część 1 Małgorzaty Wójtowicz-Szefler, która ukazała się w
2018 roku nakładem wydawnictwa Difin. Autorka publikacji akcentuje
znaczenie problemów diagnozy, prognozy i wczesnego wspomagania rozwoju niemowląt i małych dzieci zarówno w teorii, jak i praktyce psychopedagogicznej. Zasadniczym celem pierwszej części książki jest zaprezentowanie specyfiki badania rozwoju małego dziecka, od lat zgłębianej przez Autorkę w
działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i praktycznej. Niniejsza publikacja została
skierowana do specjalistów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
lub placówkach diagnozy i opieki nad małym dzieckiem, nauczycieli i opiekunów małego
dziecka pracujących w żłobkach lub klubikach dziecięcych, a także osób prowadzących
zajęcia dla studentów kierunków psychologicznych lub nauk pokrewnych (np. pedagogika, logopedia, medycyna). Korzyści z lektury książki mogą wynieść również rodzice i
opiekunowie małego dziecka, zainteresowani informacjami o specyfice rozwoju oraz
możliwościach pomocy dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu.
Treści zawarte w książce Diagnozowanie rozwoju małego dziecka. Część 1 są godne polecenia, gdyż odzwierciedlają najnowszy stan wiedzy teoretycznej na temat przebiegu
procesu diagnozowania rozwoju małego dziecka, a także materiały praktyczne, gotowe
do wykorzystania w pracy psychopedagogicznej (w tym schemat wywiadu rozwojowego
i obserwacji małego dziecka). Na rok 2020 zaplanowano wydanie drugiej części publikacji Diagnozowanie rozwoju małego dziecka.
Książkę poleca
dr Ludmiła Zając-Lamparska, UKW
Dr Małgorzata Wójtowicz-Szefler jest pracownikiem Katedry Psychologii Ogólnej i Rozwoju Człowieka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierownikiem Pracowni Badań nad Dzieckiem, od ponad 20 lat prowadzi badania naukowe
dotyczące niemowląt i małych dzieci, a także zajęcia odnoszące
się do diagnozowania i wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży
dla studentów psychologii, pedagogiki i logopedii. Jest autorem
wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu
różnic indywidulanych w rozwoju dzieci i młodzieży. Ukończyła
studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju oraz diagnozy i terapii SI, a także liczne szkolenia i kursy doskonalące umiejętności pracy z dziećmi i rodzicami. Doświadczenie zawodowe zdobywała w różnych placówkach oświatowo-wychowawczych (przedszkolach, szkołach, ośrodkach pomocy dziecku i rodzinie). Współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami
zajmującymi się wczesną diagnozą i pomocą psychologiczną dla dzieci, młodzieży i ich
rodzin. Jest popularyzowaniem wiedzy o rozwoju niemowląt i małych dzieci wśród studentów psychologii i pedagogiki oraz rodziców i opiekunów małego dziecka, organizuje i
prowadzi warsztaty dla dzieci i rodziców lub opiekunów małego dziecka.
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Publikacje

Czasopismo Psychologia Rozwojowa

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, czwartym numerze czasopisma ukażą się następujące artykuły:
Dobrostan psychologiczny, postawy egzystencjalne i bilans życia w wieku starszym (Magdalena Pożarska-Zarzecka, Piotr
Oleś)

Kwestionariusz Elastyczności w Radzeniu Sobie ze Stresem dla Adolescentów
(KERS-14A)
(Izabela
Grzankowska,
Agnieszka Kruczek, Michalina Sołtys, Małgorzata Anna Basińska)
Rozwój i charakterystyka więzi przywiązaniowej w relacji romantycznej (Marta
Karbowa-Płowens).
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/
Psychologia-Rozwojowa). Otwarcie dostępu do pełnych tekstów artykułów z lat
2017-2018 było możliwe dzięki finansowaniu w ramach umowy 553/P-DUN/2017
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego przeznaczonych na działalność
upowszechniającą naukę.

Reprezentacja Ja u wysoko funkcjonujących osób z autyzmem – przegląd badań z wykorzystaniem metod neuroobDodatkowe informacje dotyczące zamarazowania mózgu (Hanna Cygan)
wiania pojedynczych artykułów oraz całych
Pasje
Polaków
(Karolina
Mudło– numerów można znaleźć na stronie internetowej: http://www.ejournals.eu/jakGłagolska)
zamawiac/.
Znaczenie prężności matki dla jakości
więzi z dzieckiem i satysfakcji z życia
(Dorota Suwalska-Barancewicz, Alicja Malina)

Dr Beata Winnicka, AIK,
Sekretarz redakcji
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Młodzi w nauce:

Student and Early Career Network of EARA

Zostań członkiem EARA!
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zaangażowane w badania nad adolescencją
do przystąpienia do Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Adolescencją. Do dwuletniego członkostwa zaproszeni są zarówno pracownicy naukowi ze stopniem doktora lub wyższym (składka wynosi 120€), jak i studenci (składka 60€). Płynie zaś z niego
wiele korzyści – m.in. obniżone opłaty konferencyjne, możliwość aplikowania lub uzyskania nominacji do fundowanych przez stowarzyszenie nagród lub dotacji na pokrycie kosztów podróży konferencyjnych (tzw. travel grants), możliwość publikowania
w pokonferencyjnym wydaniu specjalnym czasopisma Journal of Adolescence, możliwość uczestnictwa w szkole letniej, darmowy newsletter publikowany dwa razy
do roku i wiele, wiele innych. Więcej informacji o działalności stowarzyszenia znajduje
się na stronie: www.earaonline.org
Coraz bliżej do konferencji EARA w Porto
Przypominamy, że w dniach 2–5 września 2020 r. odbędzie się 17. już edycja konferencji EARA, podczas której uczestnicy będą zaproszeni do podjęcia tematu dorastania w szybko zmieniającym się świecie. Termin przesyłania abstraktów mija 15 stycznia 2020 r. Więcej szczegółów sukcesywnie pojawia się na stronie internetowej konferencji:
https://www.fpce.up.pt/eara2020
W związku z konferencją istnieje możliwość ubiegania się o pokrycie kosztów
podróży w ramach EARA Travel Awards
dedykowanych młodym naukowcom –
formularz rejestracyjny zostanie udostępniony w marcu 2020 r., zaś termin
przesyłania zgłoszeń mija 1 maja 2020.
Kluczowe warunki ubiegania się o stypendium to (1) bycie młodym naukowcem (doktorantem lub doktorem z maksymalnie dwuletnim stażem), (2) członkostwo
w EARA, (3) bycie pierwszym autorem abstraktu (posteru, referatu lub wystąpienia
w ramach sympozjum) zaakceptowanego do prezentacji podczas 17. edycji konferencji EARA. Serdecznie zachęcamy do składania aplikacji – odwagi!
Emerging Scholar Spotlight
Emerging Scholar Spotlights są to krótkie prezentacje rekomendowanych artykułów
publikowanych ostatnio przez członków SECNet. Październikowe wydanie prezentuje
artykuł Stefanosa Mastrotheodorosa i wsp. opublikowany na łamach czasopisma Journal of Youth and Adolescence – w artykule wykazano, że adolescenci wykazujący problemy internalizacyjne i eksternalizacyjne w przeciwieństwie do swoich rówieśników
doświadczają z czasem gorszego funkcjonowania rodzinnego. Listopadowe zaś wydanie prezentuje artykuł Daniela Grafa i wsp. Z Uniwersytetu Wiedeńskiego w Austrii
opublikowany na łamach Frontiers in Psychology – artykuł koncentruje się na roli czynnika poszukiwania doznań w różnicowaniu zjawiska bullyingu (przemocy rówieśniczej
w realu) i cyberbullyingu (nękaniu w Internecie).
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 w Warszawie
Przedstawiciel Polski w EARA SECNet
maria.kwiatkowska@uksw.edu.pl
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Early Researchers Union
European Association of Developmental Psychology

European Journal
of Developmental Psychology
Listopadowe wydanie EJDP (tom 16, nr 6) zawiera sześć artykułów tematycznych, które
dotyczą: znaczenia rozwoju empatii w wieku
przedszkolnym, struktury przyjaźni w okresie
adolescencji, zjawiska wybaczania w okresie
późnego dzieciństwa, różnic wiekowych i międzypłciowych w rozwoju duchowości we
wczesnej adolescencji, znaczenia fałszywych
przekonań w rozwoju metapamięci oraz triangulacji adolescenta w konflikt rodzicielski. Dodatkowo w dziale Developmentrics znalazły
się trzy artykuły poświęcone wartości predykcyjnej skali Bayley-III, Domino Test for Socioemotional Understanding (DOTSEMU) opracowanej
na próbie polskich dzieci w wieku przedszkolnym oraz portugalskiej wersji The Achievement Emotions Questionnaire-

Kto i jak może dołączyć do ERU? Skontaktuj się z nami!
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.

Zachęcamy do śledzenia działań ERU
w mediach społecznościowych: profil
na Facebooku:
https://www.facebook.com/EadpERU/
oraz na Twitterze:
https://twitter.com/EadpERU.

Uwaga! Obywatelom Polski przysługu- Jeśli pojawią się jakieś pytania, sugestie
je zmniejszona opłata członkowska w bądź propozycje współpracy, zapraszaEADP tzw. reduced fee region, która my do bezpośredniego kontaktu.
wynosi 70 euro lub 40 euro
(studenci). Członkostwo ważne jest 2
lata.
dr Ilona Skoczeń, UKSW
Przedstawiciel Polski ERU EADP
i.skoczen@uksw.edu.pl
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Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca
1997r. Kodeks Karny (zawartej w druku sejmowym nr 3751) penalizującej działania z zakresu edukacji seksualnej.

Głos środowiska

Stanowisko zostało opublikowane 11.10.2019 r. na stronie PTS
http://pts-seksuologia.pl
W czasie posiedzenia Sejmu RP w dniach 15-16.10.2019r. odbędzie się pierwsze
czytanie ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (zawartej
w druku sejmowym nr 3751; zwanej dalej Ustawą). W ustawie tej zawarta jest penalizacja „propagowania lub pochwalania podejmowanie przez małoletniego obcowania płciowego” gdy jest ono „publiczne” a także „propagowanie lub pochwalanie podejmowania
przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej”, gdy osoba
„działa w związku z zajmowaniem stanowiska, wykonywaniem zawodu lub działalności
związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi albo
działając na terenie szkoły lub innego zakładu lub placówki oświatowo-wychowawczej lub
opiekuńczej”.
Choć w samym projekcie ustawy nie pada określenie „edukacja seksualna” to jej
głównym celem jest właśnie penalizacja edukacji seksualnej, co też przyznają sami autorzy
projektu w pierwszym zdaniu jego uzasadnienia: „Proponowana zmiana zapewni prawną
ochronę dzieci i młodzieży przed deprawacją seksualną i demoralizacją, która rozwija się
w niebezpiecznym tempie i dotyka tysięcy najmłodszych Polaków za pośrednictwem tzw.
"edukacji" seksualnej.” Stąd należy wnosić że Ustawa na równi traktuje normatywną
i pozanormatywną ekspresję seksualną dzieci i młodzieży oraz żąda powstrzymania się od
ich udzielania informacji o niej pod sankcją kary. Należy również wnosić, że jej autorzy
oczekują jednoznacznie negatywnego oceniania zachowań pozanormatywnych i normatywnych dzieci i młodzieży zapominając o ich zróżnicowanej naturze. Ten sposób myślenia o zjawiskach związanych z seksualnością okresu dzieciństwa i dorastania dowodzi
braku wiedzy o jej naturze oraz braku wiedzy o konsekwencjach zakazywania aktywności
rozwojowej. W myśl Ustawy na przykład wypowiedzenie przez seksuologa czy nauczyciela twierdzenia, że „masturbacja u dzieci i młodzieży, o ile ma charakter tzw. masturbacji rozwojowej, mieści się w normie”, będzie uznane za „pochwalanie podejmowania
przez małoletniego innej czynności seksualnej” i spowoduje odpowiedzialność karną osoby zdanie to wypowiadającej. Dlatego ewentualne wejście w życie Ustawy prowadziłoby
miedzy innymi do uniemożliwienia podejmowania działań z zakresu edukacji seksualnej
wobec dzieci i młodzieży – czyli tych grup, które mają największe potrzeby edukacyjne
w tym zakresie.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Głos środowiska

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca
1997r. Kodeks Karny (zawartej w druku sejmowym nr 3751) penalizującej działania z zakresu edukacji seksualnej.
Polskie Towarzystwo Seksuologiczne
przypomina, że edukacja seksualna
jest ważna dla zdrowego rozwoju jednostki, promocji zdrowia seksualnego, zapobiegania różnym formom
przemocy seksualnej, przygotowania
do funkcjonowania w relacji małżeńskiej i partnerskiej oraz rodzicielskiej.
W związku z tym edukacja seksualna
powinna być częścią edukacji publicznej. Przykładem rzetelnego i proponującego adekwatne w naszym kraju
rozwiązania programu edukacji seksualnej są Standardy Edukacji Seksualnej w Europie
opracowane przez Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA.
Ustawa, zmierzając do uniemożliwienia prowadzenia działań z zakresu edukacji seksualnej w Polsce, patologizuje te bardzo potrzebne oddziaływania. Autorzy projektu Ustawy dążą do postawienia na równi edukacji seksualnej z propagowaniem pedofilii (nowe
przepisy mają wejść w skład art. 200b Kodeksu karnego, który dotyczy propagowania pedofilii). Takie działanie nie znajduje żadnego poparcia w świetle obecnej wiedzy naukowej
i międzynarodowych standardów prowadzenia edukacji seksualnej. Co więcej, choć autorzy Ustawy deklarują, że ich celem jest „ochrona dzieci i młodzieży przed deprawacją seksualną i demoralizacją”, to skutek ewentualnego zakazu będzie dokładnie przeciwny –
wzrośnie zagrożenie przemocą seksualną w Polsce. Stanie się tak, ponieważ edukacja seksualna jest podstawowym działaniem zmniejszającym prawdopodobieństwo stania się zarówno ofiarą, jak i sprawcą przemocy seksualnej.
W związku z tym, Polskie Towarzystwo Seksuologiczne jest zdecydowanie przeciwne uchwaleniu Ustawy. Wzywamy posłów wszystkich ugrupowań do odrzucenia projektu
Ustawy w pierwszym czytaniu, a wszystkich, psychologów, lekarzy, nauczycieli i innych
profesjonalistów, a także rodziców dzieci i innych zainteresowane osoby do wyrażenia
swojego sprzeciwu wobec planowanej penalizacji edukacji seksualnej.
Dokładny adres internetowy publikacji Stanowiska PTS: http://pts-seksuologia.pl/sites/strona/114/
stanowisko-polskiego-towarzystwa-seksuologicznego-w-sprawie-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-zdnia-6-czerwca-1997r-kodeks-karny-zawartej-w-druku-sejmowym-nr-3751-penalizujacej-dzialania-zzakresu-edukacji-seksualnej
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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 2020 roku odbędzie się już
XXIX cykliczna konferencja.



Stowarzyszenie wydaje czasopismo naukowe Psychologia Rozwojowa,
które w umieszczone jest w wykazie czasopism naukowych MNiSW z punktacją
20 pkt. oraz na liście ERIH+.

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

