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KONCEPCJA KONFERENCJI
Najnowsze rozwiązania technologiczne badaczy z Doliny Krzemowej wkraczają w nasze życie
codzienne, ale także włączane są do praktyki psychologicznej: procesu diagnozowania, edukacji
czy terapii. Stwarzają w ten sposób nowe oczekiwania i wyzwania praktykom i badaczom
rozwoju.
Od dwóch dekad psychologowie dyskutują nad tym, jak wirtualna rzeczywistość wpływa na
rozwój różnych sfer funkcjonowania człowieka (emocjonalnej, społecznej, uczenia się etc.) i czy
czasy obcowania z maszynami nie wymagają nowego spojrzenia a być może weryfikacji pojęć
psychologii rozwoju, jak na przykład przywiązanie, socjalizacja? Toczą się także debaty dotyczące
tego, jak digitalizacja modyfikuje warunki rozwoju (np. podział życia ludzkiego na okresy
rozwojowe) i w jakim stopniu nowe technologie są szansą na lepszy rozwój, a w jakim niosą
zagrożenia dla jego przebiegu.
Wymagania stawiane nauce powodują też zmiany w sposobie jej uprawiania. Doskonalenie metod
i technik badawczych w gromadzeniu danych oraz statystyk przy ich analizie, umacnia wprawdzie
rzetelność uzyskanych wyników, ale promuje „mikrokoncepcje teoretyczne” w miejsce wielkich
ogólnych teorii. Rodzi to pytanie o rolę teorii w relacji do metody w dziedzinie psychologii
rozwoju, w której to subdyscyplinie teoria miała szczególne znaczenie.
Wielu psychologów rozwoju doświadcza rozdźwięku pomiędzy tradycją i nowoczesnością.
Dlatego kwestie dotyczące możliwości godzenia tych perspektyw w postrzeganiu rozwoju
uczyniliśmy tematem przewodnim tegorocznej konferencji. Zapraszamy na nią psychologów,
pedagogów, socjologów i przedstawicieli innych dyscyplin zajmujących się badaniami nad
rozwojem człowieka w każdym wieku. Liczymy na to, iż oprócz sesji tematycznych i sympozjów,
zorganizowana w panelach dyskusyjnych debata, zrodzi nowe pomysły badawcze oraz umożliwi
to, by na nowo spojrzenie na tradycyjnie rozumiane zjawiska.

Obszary tematyczne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Duchowość-Umysł-Digitalizacja w psychologii rozwoju
Nowe perspektywy dla badania rozwoju poznawczego
Emocje i relacje interpersonalne w świecie realnym i w sieci
Socjalizacja, rozwój społeczny w świecie realnym i w sieci
Tożsamość i jej nowe wymiary
Procesy uczenia się i cyfrowy świat dziecka
Nowe wyzwania w wychowaniu – doradztwo psychologiczne w sieci (np. blogi)
Terapia i psychoterapia dziecka i osoby dorosłej – tradycyjne podejścia vs nowe technologie
Starość wobec wyzwań nowoczesności – zagrożenie wykluczenia czy szansa na nową jakość
życia
10. Oblicza rodziny wobec nowych społecznych wyzwań
11. Punktualności i niepunktualności podejmowania zadań rozwojowych
12. Szanse i bariery dla uprawiania nauki i badań w psychologii rozwoju
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WPROWADZENIE DO KONFERENCJI
W opisywaniu rozwoju psychologowie zwracają uwagę nie tylko na różne indywidualne ścieżki, jakimi
toczy się rozwój poszczególnych osób, wyznaczone przez specyficzne dla nich zdarzenia. Uwagę
teoretyków i badaczy zajmuje odmienność całych trajektorii rozwojowych, charakterystycznych dla
różnych pokoleń, żyjących w odmiennych warunkach historyczno-cywilizacyjnych. Fakt ten skłania do
proponowania transformacji dotychczas przyjmowanych opisów trajektorii rozwojowych, do
przedstawiania zróżnicowanych indywidualnie, generacyjnie a także wewnątrzkohortowo
charakterystyk rozwoju na poszczególnych jego etapach.
Jedna z takich propozycji pojawiła się w latach sześćdziesiątych XX wieku. Wówczas to Bianka Zazzo
(Polka z pochodzenia) pokazała różne oblicza młodości na podstawie badań przeprowadzonych nad
francuską młodzieżą żyjącą w różnych środowiskach i podejmującą różne formy kształcenia po szkole
podstawowej. Dla rozwoju najważniejsze okazało się wrastanie dorastających w życie społeczne ludzi
dorosłych, a życie to okazało się różne w poszczególnych badanych środowiskach. Skutkiem była, jak
stwierdza Zazzo, wielorakość procesu dorastania, mimo cech wspólnych związanych z przemianami
psycho-biologicznymi. Zdaniem autorki, dorastanie związane powinno być z kształceniem ludzi
o otwartych perspektywach, z przygotowaniem do możliwych przemian społecznych oraz pracą nad
hierarchią wartości.
Na moment przełomowy w rozwoju, jakim jest przygotowanie się do dorosłości, zwrócił uwagę
Jeffrey Arnett i zaproponował wyróżnienie odrębnego okresu w rozwoju człowieka – okresu stającej
się dorosłości (emerging adulthood), stanowiącego dość szeroki próg na przejściu od adolescencji do
dorosłości. Warto zauważyć, że okres taki zaznacza się w społeczeństwach wysoce
stechnicyzowanych; w środowiskach o wyraźnym nasyceniu nowymi rozwiązaniami
technologicznymi, a co za tym idzie społecznościach żyjących w lepszych warunkach ekonomicznogospodarczych, akceptujących nowe zasady społecznego współżycia.
Coraz wyraźniej daje się także odczuć potrzeba zrewidowania charakterystyki rozwoju w okresie
późnej dorosłości. Zaznaczające się w pokoleniu starszych osób zmiany dotyczące wydłużenia życia
(dzięki nowym rozwiązaniom w gerontologii), wykształcenia, korzystania (przynajmniej na poziomie
podstawowym) z nowych technologii, skłaniają do przedstawiania tych osób jako aktywnych,
działających na rzecz swojej społeczności. Jest to wyraźnie zaznaczająca się grupa wśród seniorów, co
skłania do mówienia o różnych obliczach starości.
Przywołane problemy dotyczące różnych okresów w rozwoju człowieka pokazują jak ważne jest
zauważenie znaczenia dla rozwoju zmian, jakie zachodzą w samym jego kontekście. W psychologii
kontekst rozumiany jest zarówno jako „całokształt układu środowiskowego, który poprzedza dane
zdarzenie (background)”, jak i „zdarzenia i procesy (fizyczne i psychiczne), charakteryzujące
określoną sytuację i mające wpływ na zachowanie jednostki (jawne i ukryte) oraz specyficzne
warunki, w których przebiega działanie lub zdarzenie (context). W opisach rozwoju na każdym jego
etapie należy uwzględniać zarówno aktualne wyznaczniki i warunki, w jakich przebiega rozwój, jak
i te, które występowały w okresach poprzednich, uwzględniając historyczno-kulturową zmienność.
Zmiany środowiska rozwijającego się podmiotu zachodzą w XXI wieku intensywnie, co oznacza
szybciej i jednocześnie w wielu jego wymiarach: naturalnym, społecznym i kulturowym. Warto
zauważyć, że psychologowie dawno już odeszli od przyczynowo-skutkowego ujmowania relacji:
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środowisko - rozwijający się człowiek. Środowisko stanowi kontekst, z którego jednostka może
korzystać i na który może aktywnie oddziaływać. Jak zauważają Roger Barker i Herbert Wright,
człowiek wchodzi w środowisko jako element systemu, co oznacza wzajemne współoddziaływanie:
każde działanie podmiotu powoduje zmianę w środowisku, z kolei zmiana w środowisku stwarza
nowe możliwości dla rozwoju jednostki. Taką relację między rozwijającą się jednostką
a środowiskiem zauważał już na początku XX wieku L.S. Wygotski, opisując strukturę i dynamikę
procesu rozwojowego. Uważał, że zrozumienie dynamiki rozwoju wymaga zrozumienia specyfiki
relacji między osobowością rozwijającej się jednostki a jej otoczeniem społecznym, w każdym
z okresów życia. Zdaniem Wygotskiego, błędem jest traktowanie środowiska i jego roli
w dynamice rozwoju jako zewnętrznego w stosunku do jednostki, niezależnego od niej. Od początku
zachodzi jedyny i niepowtarzalny stosunek między jednostką a środowiskiem. Stosunek ten określa
formy i drogę rozwoju: ze środowiska jednostka czerpie jak ze źródła a jednocześnie następuje
przejście od tego, co społeczne do tego, co indywidualne, od tego, co dzięki działaniom społeczności
tworzy środowisko do tego, co dana jednostka uczyni własnym.
Psychologowie zaczęli zauważać potrzebę uwzględniania środowiska naturalnego w kontekście
zagadnień zdrowego rozwoju a także ochrony środowiska naturalnego przed dewastacją.
Zagadnienia te zaznaczyły się w psychologii rozwoju w rozważaniach, między innymi, nad rolą
określonych substancji dla zdrowego rozwoju (np. brak jodu czy nadmiar ołowiu), a także
w badaniach nad akceleracją rozwoju.
Najwięcej badań i rozważań dotyczy społecznego kontekstu rozwoju. To zagadnienie stanowiło
przewodni temat kilku naszych konferencji. Ukazywane są zachodzące zmiany mikrośrodowiska,
jakim jest rodzina oraz konsekwencje dla rozwoju jednostki różnych typów rodzin, dotyczące wielu
wymiarów rozwoju: emocjonalnego, społecznego czy komunikacyjnego. Aktualnie zwraca się uwagę
na cechy jednostki, które sprzyjają umiejętności współpracy przy rozwiązywaniu zadań. Ważne staje
się nie tylko to, co jednostka potrafi, ale to, czy potrafi skutecznie współpracować z innymi. Stąd
sprawdzanie kompetencji komunikacyjnych przy przyjmowaniu do pracy, czy też branie pod uwagę
gotowości do działania na rzecz korporacji. Wiek XXI nazywany jest bowiem wiekiem Braterstwa.
Uważa się, że osoby, z którymi wchodzimy w kontakt stanowią, jak pisze Stephen Kosslyn, społeczne
protezy poznawcze, bowiem pomagają nam nie tylko poszerzać wiedzę, ale rozwijać procesy
poznawcze, a także odkrywać i kontrolować emocje. Każda osoba, z którą wchodzimy w kontakt,
może przyjąć rolę protezy poznawczej i sprawić, że będziemy bardziej skuteczni w rozwiązywaniu
podjętego zadania. Ważne, abyśmy potrafili dobierać odpowiednie osoby do współpracy przy
rozwiązywaniu danego zadania.
Najpóźniej (historycznie) psychologowie dostrzegli wpływ środowiska kulturowego, na które
składają się materialne i niematerialne wytwory oraz zasady dotyczące ich używania. Środowisko
kulturowe, intensywnie zmieniające się, okazuje się współcześnie najbardziej znaczące dla rozwoju
jednostki. Warto zauważyć, że kontekst kulturowy jest w dużym stopniu wytworzony przez
nowoczesne technologie. To właśnie one, nowoczesne technologie, dostarczają potrzebnych protez
różnego rodzaju, zarówno fizycznych (protezy kończyn, zębów, receptora dźwięków), jak
i poznawczych. Stephen Kosslyn stwierdza, że Internet przekształcił się w coś, co moglibyśmy nazwać
matecznikiem wszystkich protez poznawczych. Internetu używamy do zdobywania różnych
informacji, tłumaczenia, uzyskiwania rad, ale także do przechowywania wspomnień, własnych
tekstów czy obrazów. James Gleick nazywa Internet globalnym mózgiem protetycznym.
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Szybkie i zasadnicze zmiany cywilizacyjne, jakie dokonały się w XX wieku i które nadal zachodzą,
doprowadziły do takich kulturowych osiągnięć, które nie mogą zostać niezauważone. To efekty
kulturowej zapadki, jak określa je M. Tomasello, które w nieodwracalny sposób zmieniają kontekst
rozwoju i sam rozwój; a zatem muszą zostać zauważone i nie mogą być lekceważone. Nowa kultura
tworzy nowego człowieka, który w naturalny sposób wchodzi w zastaną rzeczywistość. Zmiany
kulturowe należy brać pod uwagę w organizowaniu teraźniejszości i przewidywaniu przyszłości.
Świadomi tych zmian powinni być badacze psychicznego rozwoju człowieka.,
Życzę uczestnikom rozważań nad wielokontekstowością rozwoju uświadomienia sobie nie tylko
rozmaitości kontekstów, w jakich w XXI wieku zachodzi rozwój jednostek i pokoleń, dostrzeżenia
różnorodności zarówno indywidualnych, jak i kohortowych trajektorii rozwojowych, ale również
dostrzeżenia potrzeby modyfikowania naszej wiedzy o rozwoju.
Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka
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13.00-13.15
/ 15’
Aula
Dietrichów

CZWARTEK 13.06.2019
UROCZYSTE OTWARCIE
XXVIII OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ
Wystąpienie przedstawiciela władz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:
dr hab. Joanny Ostrouch-Kamińskiej, prof. UWM, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UWM
Wystąpienie Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka:
prof. dr hab. Marii Kielar-Turskiej
Wystąpienie Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego XXVIII OKPR:
dr hab. Beaty Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM

13.15-14.00
/45’
Aula
Dietrichów

Wykład plenarny
Wprowadzenie: dr hab. Ewa Gurba, prof. UJ
Psychologiczne aspekty korzystania z nowych mediów
dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL

14.00-14.45
/45’
Aula
Dietrichów

Forum Historyczne
Wprowadzenie: prof. dr hab. Maria Kielar Turska
Jan Władysław Dawid (1859-1914) – od pozytywizmu do mistycyzmu. W 160 rocznicę urodzin
dr hab. Cezary W. Domański, prof. UMCS

14.45-15.15
/30’

15.15-16.45
/90’

Przerwa kawowa
Aula Dietrichów
Sympozjum 1
Kształtowanie się systemu
wartości w biegu życia a
wychowanie i autokreacja

SALA 1
Sesja 1
Punktualność
i niepunktualność
zadań rozwojowych

SALA 2
Sesja 2
Oblicza rodziny

SALA 3
Sesja 3
Jakość życia
i poczucie
satysfakcji

Przewodniczący:
dr hab. Maria CzerwińskaJasiewicz, prof. UKSW
dr hab. Wanda Zagórska,
prof. UKSW
Dyskutant:
dr hab. Adam Niemczyński,
prof. GWSH

Przewodniczący:
dr hab. Anna
Paszkowska-Rogacz,
prof. UŁ

Przewodniczący:
dr Konrad Piotrowski

Przewodniczący:
prof. dr hab.
Eugenia Mandal

SALA 2
Sesja 5
Starość wobec
wyzwań
nowoczesności –
zagrożenie
wykluczenia czy
szansa na nową
jakość życia
Przewodniczący:
dr hab. Henryk
Olszewski, prof. UG

SALA 3
Sesja 6
Dzieci i ich rodzice

16.45-17.00
/15’
17.00-18.30
/90’

Przerwa
Aula Dietrichów
Sympozjum 2
Wybrane uwarunkowania
trudności wchodzenia w
rolę rodzica i jej realizacji

SALA 1
Sesja 4
Duchowość,
religijność
i digitalizacja

Przewodniczący:
dr hab. Hanna Liberska,
prof. UKW
dr Agnieszka Bieńkowska
Dyskutant:
dr hab. Wanda Zagórska,
prof. UKSW

Przewodniczący:
dr hab. Dorota
Czyżowska

18.30-19.30
/ 60’

Poczęstunek powitalny (Hall konferencyjny)

19.30-20.30

Zebranie Zarządu PSPRC (Aula Dietrichów)
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Przewodniczący:
dr Anna SzymanikKostrzewska

PIĄTEK 14.06.2019
SALA 1
SALA 2

Aula Dietrichów

9.00 – 10.30
/90’

10.30-11.00
/30’
11.00-12.30
/90’
Aula
Dietrichów

Sympozjum 3
Religijność człowieka
w perspektywie czasu

Sesja 7
Terapia,
psychoterapia
i diagnoza

Sesja 8
Narzędzia badawcze
i metody pomiaru
zmiennych w
psychologii rozwoju

Sesja 9
Różne oblicza
rozwoju

Przewodniczący:
dr hab. Małgorzata
Tatala, prof. KUL
prof. dr hab. Czesław
Walesa
Dyskutant:
dr hab. Maria
Czerwińska-Jasiewicz,
prof. UKSW

Przewodniczący:
dr hab. Agnieszka
Maryniak, prof. UW

Przewodniczący:
dr Magdalena Kosno

Przewodniczący:
dr Marzanna Farnicka

Przerwa kawowa
Dyskusja Panelowa - Logika indywidualnego rozwoju umysłu i osobowości człowieka
Dyskutant: dr hab. Adam Niemczyński, prof. GWSH
Przewodnicząca: dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM
Uczestnicy panelu: dr hab. Anna Oleszkowicz, prof. UWr, dr hab. Ewa Gurba, prof. dr hab. Janusz
Trempała, dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW

12.30-13.30
/60’
Aula
Dietrichów
13.30-14.30
/60’

14.30–16.00
/90’

Walne Zgromadzenie PSPRC
Lunch (Bufet Akademicki Centrum Konferencyjne)
SALA 1

SALA 2

SALA 3

Sesja 10

Sesja 11

Sesja 12

Pamięć i myślenie

Funkcje poznawcze, uczenie
i nauczanie w cyfrowym
świecie

Przewodniczący:
dr Ludmiła Zając-Lamparska

Przewodniczący:
prof. dr hab. Wiesława Limont

Problemy (nie) tylko
nastolatków
Przewodniczący:
dr hab. Wioletta
Radziwiłłowicz, prof. UG

16.30-17.15
/45’
Aula
Dietrichów
17.15-18.15
/60’
Hall
konferencyjny
19.30

SALA 3

Wykład plenarny
Wprowadzenie: dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM
Uczeń 3.0 w szkole - między medialnym zaczarowaniem a edukacyjnym rozczarowaniem
dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM
Sesja plakatowa
Uroczysta kolacja
(Restauracja Kortowska na przystani)
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9.00-9.45
/45’
Aula
Dietrichów
9.45-10.15
/30’
10.15-12.00
/105’

12.00-12.15
/15’
12.15-13.00
/45’
Aula
Dietrichów
13.00-13.30
/30’
Aula
Dietrichów

13.30
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SOBOTA 15.06.2019
Wykład plenarny
Wprowadzenie: dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW
Naprawdę nowe wyzwania w rozwoju człowieka. Jak nowoczesne technologie modyfikują zmiany
rozwojowe - dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. UMCS
Przerwa kawowa
SALA 1
Sesja 13

SALA 2
Sesja 14

Młodzież

Współczesne problemy tożsamości

Przewodniczący:
dr hab. Ewa Zasępa, prof. APS

Przewodniczący:
dr Martyna Kotyśko
Przerwa

Wykład plenarny laureata nagrody Szumana
Wprowadzenie i wręczenie laureatowi dyplomu nagrody: prof. dr hab. Maria Kielar-Turska
Zakończenie konferencji
Wystąpienie przedstawiciela władz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: dr hab.
Marzenny Nowickiej, prof. UWM, Dziekan ds. Nauki Wydziału Nauk Społecznych UWM
Wystąpienie Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka: prof. dr hab. Marii
Kielar-Turskiej
Wystąpienie przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego XXVIII OKPR: dr hab. Beaty KrzywoszRynkiewicz, prof. UWM
Obiad (Bufet Akademicki Centrum Konferencyjne)

Czwartek 13.06. 2019 15:15 – 16:45
Sesje równoległe
Sympozjum 1
Kształtowanie się systemu wartości w biegu życia a wychowanie i autokreacja
Przewodnicząca: Maria Czerwińska-Jasiewicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Wanda Zagórska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dyskutant: Adam Niemczyński, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego
1.
2.
3.
4.

5.

Fazy kształtowania się indywidualnego systemu wartości w kontekście rozwoju i wychowania
Maria Czerwińska-Jasiewicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Kształtowanie się systemu wartości w okresie dzieciństwa
Ludwika Wojciechowska, Uniwersytet Zielonogórski
Wartości w świecie jednostki a wartości w świecie społecznym
Hanna Liberska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Aksjologiczne podstawy autokreacji w różnych fazach dorosłości
Ewa Gurba, Uniwersytet Jagielloński, Danuta Kądziołka, Akademia Ignatianum, Anna Nierzewska,
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Wartości a praca nad sobą człowieka dorosłego. Perspektywa subiektywizmu i obiektywizmu
aksjologicznego
Wanda Zagórska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Sesja 1
Punktualność i niepunktualność zadań rozwojowych
Przewodnicząca: Anna Paszkowska-Rogacz, Uniwersytet Łódzki
1.
2.
3.
4.

5.

Typ partycypacji społecznej a zdolność adaptacji do kariery młodych dorosłych
Anna Paszkowska-Rogacz, Marta Znajmiecka-Sikora, Uniwersytet Łódzki
Ku dorosłości czyli stopniowe zobowiązywanie się
Natalia Hoffmann, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet SWPS
Postawy rodzicielskie w rodzinie pochodzenia a realizacja zadań rozwojowych młodych dorosłych
Katarzyna Kocoń-Rychter, Joanna Matyjaszczyk, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Związek pomiędzy nietolerancją niepewności a motywami rodzicielskim i satysfakcją z życia osób
w okresie wczesnej dorosłości
Alicja Kalus, Wiktoria Kubiec, Uniwersytet Opolski
Czas przemiany i czas zmiany jako dwie odmiany czasu psychologicznego
Henryk Jarosiewicz, Uniwersytet Wrocławski
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Czwartek 13.06. 2019 15:15 – 16:45
Sesje równoległe
Sesja 2
Oblicza rodziny
Przewodniczący: Konrad Piotrowski, Uniwersytet SWPS
1.

2.

3.
4.

5.

Dlaczego niektórzy żałują tego, że zostali rodzicami? Rola charakterystyk osobowościowych
w formowaniu tożsamości rodzicielskiej matek i ojców
Konrad Piotrowski, Uniwersytet SWPS
Byli sportowcy jako rodzice promujący prozdrowotny styl życia w rodzinie: sposób odżywiania
i aktywność fizyczna rodziców i ich 6-letnich dzieci
Ariadna Łada, Uniwersytet Gdański, Mariusz Lipowski, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w
Gdańsku, Małgorzata Lipowska, Uniwersytet Gdański, Magdalena Jochimek, Akademia Wychowania
Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Paweł Jurek, Uniwersytet Gdański
Portret matki w relacji młodych dorosłych i seniorów
Iwona Krosny-Wekselberg, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Alicja Keplinger, Uniwersytet Wrocławski
Struktura i spójność diady rodzicielskiej w procesie transmisji wartości materialistycznych
u adolescentów
Anna Maria Zawadzka, Aleksandra Lewandowska-Walter, Judyta Borchet, Magdalena Iwanowska,
Uniwersytet Gdański
Routine Based Model - całościowy model wsparcia dziecka i jego rodziny
Natalia Józefacka, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Sylwia Wrona,
Uniwersytet Śląski, Lucyna Legierska, Słoneczna Kraina

Sesja 3
Jakość życia i poczucie satysfakcji
Przewodnicząca: Eugenia Mandal, Uniwersytet Śląski
1.
2.
3.
4.

Gotowość do poświęceń w bliskich związkach w okresie wczesnej i środkowej dorosłości
Eugenia Mandal, Uniwersytet Śląski
Poczucie koherencji partnerów a satysfakcja ze związku
Joanna Siudem, Anna Cierpka, Uniwersytet Warszawski
Jakość życia rodziny z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Kamila Kuprowska-Stępień, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
Ocena jakości życia a występowanie objawów lękowych i depresyjnych u osób leczących się
z niepłodności
Anna Jarmołowska, Uniwersytet Gdański, Ewa Dudek-Kuźmicka, Indywidualna Praktyka
Psychologiczno-Terapeutyczna - Fundacja Dwie Kreski Swissmed

5. Efektywność interdyscyplinarnego podejścia do otyłości w świetle badań własnych
Małgorzata Obara-Gołębiowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

16

Czwartek 13.06. 2019 17:00 – 18:30
Sesje równoległe
Sympozjum 2
Wybrane uwarunkowania trudności wchodzenia w rolę rodzica i jej realizacji
Przewodniczące: Hanna Liberska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Agnieszka Bieńkowska, Akademia
Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
Dyskutant: Wanda Zagórska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Trudy rodzicielstwa – psychologiczna sytuacja rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Agnieszka Bieńkowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
Perspektywa rozwojowa relacji pomiędzy rodzicami oraz rodzicami i ich dziećmi z zespołem Downa
Karolina Kaliszewska, Uniwersytet Szczeciński
Psychospołeczne aspekty funkcjonowania matek oraz niepłodnych kobiet
Dorota Suwalska-Barancewicz, Alicja Malina, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wybrane uwarunkowania wchodzenia w rolę młodego ojca
Hanna Liberska, Monika Deja, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wybrane psychospołeczne korelaty lęku porodowego u młodych kobiet
Ewelina Kamasz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Natalia Pilarska, Uniwersytet Kazimierza
Wielkiego
Znaczenie (i źródła) wspierających interakcji społecznych w procesie leczenia niepłodności metodami
wspomaganego rozrodu. Analiza jakościowa
Alicja Malina, Alicja Szmaus-Jackowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Sesja 4
Duchowość, religijność i digitalizacja
Przewodnicząca: Dorota Czyżowska, Uniwersytet Jagielloński
1.
2.
3.

4.
5.

Styl tożsamości a religijność w różnych okresach życia człowieka
Dorota Czyżowska, Ewa Gurba, Uniwersytet Jagielloński
Konfrontacja czterowarstwowego modelu organizacji psychicznej z danymi empirycznymi
Zbigniew Łoś, Uniwersytet Wrocławski
Rola środowiska szkolnego i rodzinnego w rozwoju religijności i przedsiębiorczości u dzieci w wieku
od 5 do 8 lat
Dagmara Musiał, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Duchowość i jej rola dla jakości życia seniorów. Dialog rzeczywistości wewnętrznej z zewnętrzną
Magdalena Kapała, Uniwersytet Wrocławski
Religijność a nadzieja podstawowa, postawa przebaczenia i satysfakcja z życia u osób w okresie późnej
dorosłości,
Elżbieta Rydz, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Anna Tychmanowicz, Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej, Beata Zarzycka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
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Czwartek 13.06. 2019 17:00 – 18:30
Sesje równoległe
Sesja 5
Starość wobec wyzwań nowoczesności – zagrożenie wykluczenia czy szansa na nową jakość życia
Przewodniczący: Henryk Olszewski, Uniwersytet Gdański
1.
2.

3.

4.

5.

Nowe media w procesach adaptacyjnych ludzi starszych
Henryk Olszewski, Natalia Wachowicz, Uniwersytet Gdański
Postawy wobec osób starszych w ujęciu międzykulturowym
Tomasz Frąckowiak, Piotr Sorokowski, Agnieszka Sorokowska, Roksana Ciba, Uniwersytet
Wrocławski
"Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, choć lepiej się łudzić przy dobrym obiedzie". Jakość życia i
jej oblicza w narracjach osób starszych
Anna Cierpka, Agnieszka Sternak, Uniwersytet Warszawski
Współcześni babcie i dziadkowie – analiza schematu społecznego roli babci i dziadka w systemie
poznawczym osób w średniej i późnej dorosłości
Joanna Hadzicka, Uniwersytet Zielonogórski
Znaczenie relacji z dziadkami dla rozwoju wnuków
Justyna Michałek-Kwiecień, Uniwersytet Gdański

Sesja 6
Dzieci i ich rodzice
Przewodnicząca: Anna Szymanik-Kostrzewska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
1.

2.

3.
4.
5.
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Dobro dziecka, dobro matki czy dobro obojga? Ważność motywów w myśleniu postformalnym matek
małych dzieci
Anna Szymanik-Kostrzewska, Paulina Michalska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wymiary stresu związanego z rolą rodzica. Polska adaptacja narzędzi do badania stresu rodzicielskiego
PSI-4 i SIPA – możliwości badawcze i diagnostyczne
Emilia Wrocławska-Warchala, Joanna Niedziela, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego
Reakcje na płacz dziecka w parach rodzicielskich – innowacyjne zastosowanie symulatora niemowlęcia
Paulina Anikiej, Maria Kaźmierczak, Paulina Pawlicka, Ariadna Łada, Uniwersytet Gdański
Gdy dziecko moczy się w nocy. Relacje i emocje rodzinne w świecie wirtualnym
Aleksandra Rzepkowska, Uniwersytet Łódzki
Bezdech afektywny u niemowlęcia jako obronna reakcja emocjonalna – opis przypadku
Kamila Julia Regin, Ireneusz M. Kowalski

Piątek 14.6. 2019 9:00 – 10:30
Sesje równoległe
Sympozjum 3
Religijność człowieka w perspektywie czasu
Przewodniczący: Małgorzata Tatala, Czesław Walesa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dyskutant: Maria Czerwińska-Jasiewicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
1.
2.

3.
4.

Wiek i samoocena a postawy wobec religii dorosłych kobiet i mężczyzn
Zbigniew Łoś, Uniwersytet Wrocławski
Okresy sensytywne i krytyczne w świetle koncepcji zadań rozwoju religijnego w małżeństwie – próba
weryfikacji empirycznej
Beata Kostrubiec-Wojtachnio, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Chełmie, Towarzystwo
Naukowe KUL
Czas subiektywny jako przejaw dojrzałości religijnej
Henryk Jarosiewicz, Uniwersytet Wrocławski
Znaczenie perspektywy czasowej dla sposobu ujmowania własnej religijności przez młodzież
Małgorzata Tatala, Czesław Walesa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Sesja 7
Terapia, psychoterapia i diagnoza
Przewodnicząca: Agnieszka Maryniak, Uniwersytet Warszawski
1.

2.
3.

4.

Od poczucia skuteczności do potrzeb komunikacyjnych. Wykorzystanie systemów opartych na eyetrackingu przez pacjentki z zespołem Retta
Agnieszka Maryniak, Uniwersytet Warszawski
Wykorzystanie Wideotrenigu Komunikacji w procesie terapii rehabilitacji neurorozwojowej niemowląt
Justyna Cieślińska, Instytut Matki i Dziecka
Depresja jako choroba cywilizacyjna 21 wieku. Zastosowanie nowych technologii w psychoterapii zaburzeń
nastroju
Małgorzata Obara-Gołębiowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Psychoterapia w podejściu tradycyjnym oraz z wykorzystaniem internetu w opiniach studentów Szkoły
Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku i terapeutów
Agnieszka Wielgus, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

5. Charakterystyka stylów narracji dzieci w wieku przedszkolnym w kontekście efektywnych terapii dzieci
ze spektrum autyzmu
Agnieszka Anna Włodarska, Kontrapunkt - Agnieszka Anna Włodarska
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Piątek 14.6. 2019 9:00 – 10:30
Sesje równoległe
Sesja 8
Narzędzia badawcze i metody pomiaru zmiennych w psychologii rozwoju
Przewodnicząca: Magdalena Kosno, Uniwersytet Jagielloński
1.

2.

3.

4.

5.

Narzędzia do pomiaru gotowości do zadawania pytań - pierwszego etapu myślenia krytycznego
Magdalena Kosno, Marta Białecka-Pikul, Karolina Byczewska-Konieczny, Krystian Barzykowski,
Uniwersytet Jagielloński
Rzetelność i trafność polskiej wersji kwestionariusza SOC (The Selection, Optiimzation and Compensation
Questionnaire) – wstępne wyniki
Ludmiła Zając-Lamparska, Łukasz Warchoł, Janusz Trempała, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
System Diagnozy Dzieci i Młodzieży SENA jako narzędzie służące do oceny problemów emocjonalnych
i behawioralnych, ukierunkowania dalszej diagnozy, planowania terapii oraz jej ewaluacji u dzieci
i adolescentów w wieku od 3 do 17 roku życia
Joanna Niedziela, Emilia Wrocławska-Warchala, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego
Kompetencje szkolne dzieci sześcioletnich w pomiarze standardowym Skalami Inteligencji i Rozwoju (IDS)
oraz subiektywnej ocenie ich matek
Paulina Michalska, Anna Szymanik-Kostrzewska, Janusz Trempała, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wirtualna rzeczywistość (VR) w badaniach w psychologii rozwoju - szanse i bariery
Ewa Waszkiewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Sesja 9
Różne oblicza rozwoju
Przewodnicząca: Marzanna Farnicka, Uniwersytet Zielonogórski
1.

2.
3.

4.
5.
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Rekultywacja action research (badań w działaniu) jako odpowiedź na wyzwania XXI wieku we
współczesnej psychologii
Marzanna Farnicka, Uniwersytet Zielonogórski
Potencjał rozwojowy okresu adolescencji-próba konceptualizacji
Karolina Kuryś-Szyncel, Barbara Jankowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Perfekcjonizm zorientowany na dziecko: Nowy konstrukt w badaniach nad perfekcjonizmem oraz metoda
jego pomiaru
Konrad Piotrowski, Uniwersytet SWPS
Uczciwość postępowania sądowego. Efekt proceduralny jako katalizator rozwoju dobrostanu człowieka
Tomasz Prusiński, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
Rozwój osobowości a Kołowy Model Metacech Osobowości. Próba ukazania zależności teoretycznych i ich
implikacji praktycznych
Zbigniew Małysz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Piątek 14.6. 2019 14:30 – 16:00
Sesje równoległe
Sesja 10
Problemy (nie) tylko nastolatków
Przewodnicząca: Wioletta Radziwiłłowicz, Uniwersytet Gdański
1.
2.

3.
4.
5.

Aktywność w internetowej społeczności pro ana jako czynnik ryzyka wystąpienia zaburzeń odżywiania się
Wioletta Radziwiłłowicz, Uniwersytet Gdański
Wykorzystanie portali społecznościowych do wspomagania zmiany stylu życia przez osoby odchudzające
się
Małgorzata Obara-Gołębiowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Rola egocentryzmu młodzieńczego w podejmowaniu zachowań ryzykownych przez młodzież
Grażyna Katra, Uniwersytet Warszawski
Samotność nastolatków w kontekście lęku i relacji rodzinnych
Celina Timoszyk-Tomczak, Elżbieta Pieńkowska, Maria Ligocka, Uniwersytet Szczeciński
Relacja z człowiekiem i relacja z komputerem w terapii dzieci z zaburzeniami samokontroli
Małgorzata Święcicka, Uniwersytet Warszawski

Sesja 11
Pamięć i myślenie
Przewodnicząca: Ludmiła Zając-Lamparska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
1.

2.
3.
4.

5.

Efekty treningu uwagi w dzieciństwie oraz ich transfer na pamięć operacyjną i inteligencję płynną znaczenie wyjściowego poziomu badanych funkcji poznawczych
Monika Deja, Ludmiła Zając-Lamparska, Janusz Trempała, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Jak badać pamięć prospektywną małych dzieci?
Elżbieta Ślusarczyk, Agnieszka Niedźwieńska, Uniwersytet Jagielloński
Badanie funkcji wykonawczych we wczesnym dzieciństwie – aktualna perspektywa
Magdalena Pietrzak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Trening strategii czy trening procesu? (Nie)spójne wyniki badań nad transferem poznawczym
w kontekście modelu Primitive Elements Theory Taatgena
Łukasz Warchoł, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Specyfika funkcjonowania pamięci prospektywnej w życiu codziennym u osób we wczesnej i średniej
dorosłości
Maria Wójcik, Agnieszka Niedźwieńska, Uniwersytet Jagielloński
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Piątek 14.6. 2019 14:30 – 16:00
Sesje równoległe
Sesja 12
Funkcje poznawcze, uczenie i nauczanie w cyfrowym świecie
Przewodniczący: Wiesława Limont, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
1.
2.
3.
4.
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Gry komputerowe a wyobraźnia i zdolności twórcze
Wiesława Limont, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Mariusz Pacek
Funkcje zarządzające i dwujęzyczność migowo-mówiona
Justyna Kotowicz, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Bencie Woll, University College London, UK
Uczeń XXI wieku – odrabianie pracy domowej i przygotowywanie do sprawdzianów
Marta Korporowicz, Uniwersytet Łódzki
Komputerowe badanie wpływu pochwał na zmniejszanie skutków wcześniejszych porażek
Olga Bąk, Uniwersytet Wrocławski, Marcin Leśniak

Piątek 14.06. 2019 17:15 – 18:15
Sesja Plakatowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.

Cyberoko jak element samodzielności w życiu pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne`a
Arkadiusz Mański, Paulina Anikiej, Uniwersytet Gdański
Emocje w blogu młodzieżowym a prezentowane wytwory wizualne
Sylwia Seul-Michałowska, Akademia Sztuki w Szczecinie
Identyfikacja z awatarem
Barbara Szmigielska-Siuta, Monika Paleczna, Uniwersytet Jagielloński
Korelaty potencjalnego uzależnienia od Facebooka - raport z badań pilotażowych
Martyna Kotyśko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Nowoczesne metody psychoterapii zaburzeń odżywiania
Małgorzata Starzomska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Pamięć dzieciństwa w biegu życia jako element bilansu życiowego. Wyniki badań narracyjnych
Kamil Jezierski, Akademia Ignatianum
Parentyfikacja a radzenie sobie ze stresem dziewcząt i chłopców w okresie wczesnej adolescencji
Aleksandra Lewandowska-Walter, Judyta Borchet, Teresa Rostowska, Piotr Połomski, Aleksandra
Peplińska, Uniwersytet Gdański
Poczucie punktualności zdarzeń życiowych a strategie konstruowania własnej przyszłości w próbie
młodych dorosłych
Agata Piasecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Janusz Trempała, Uniwersytet Kazimierza
Wielkiego
Psychologiczne efekty tatuowania się w percepcji osób z różnych grup wiekowych
Anna Winiarek, Polska Akademia Nauk, Ludwika Wojciechowska, Uniwersytet Zielonogórski
Student artysta i nie-artysta - wizja dorosłości w kontekście aktualnych doświadczeń
Sylwia Seul-Michałowska, Akademia Sztuki w Szczecinie
Terapia integracji sensorycznej (SI) jako poszukiwanie rozwiązań przez rodziny w obliczu współczesnych
wyzwań
Agnieszka Sternak, Uniwersytet Warszawski
Tożsamość osób z zaburzeniami odżywiania w świetle wyników badań własnych na temat tendencyjności
uwagi u tych osób
Małgorzata Starzomska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wizerunek starości w percepcji młodych dorosłych - prezentacja własności psychometrycznych Skali
Postaw Wobec Seniorów (SPWS)
Jacek Łukasiewicz, Wiesław Kowalski, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Anna Mazur,
Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie, Anna Stachyra-Sokulska, Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej, Tomasz Saran, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
Wykorzystanie nowych technologii w pracy z osobami starszymi
Ewa Kamińska, Małgorzata Hołda, Barbara Szmigielska-Siuta, Uniwersytet Jagielloński
Zasoby sieci i urządzenia mobilne a kształcenie postaw twórczych i estetycznych dziecka
Dominika Łowkajtis, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Zdolności twórcze dzieci w początkowych klasach szkoły podstawowej: Konstrukcja narzędzia
o charakterze werbalnym
Urszula Bogdańska
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Sobota 15.06. 2019 10:15 – 12:00
Sesje równoległe
Sesja 13
Młodzież
Przewodnicząca: Ewa Zasępa, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
1.
2.
3.
4.
5.

Używanie mediów a funkcjonowanie psychospołeczne młodzieży,
Ewa Zasępa, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
Młodzież LGB: strategie ujawniania orientacji seksualnej i ich konsekwencje,
Magdalena Grabowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Znaczenie przywiązania w wyjaśnianiu problemów internalizacyjnych w okresie adolescencji,
Ilona Skoczeń, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Ocena poziomu przystosowania społecznego dzieci i młodzieży z wykorzystaniem ABAS-3,
Agata Maj, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Psychospołeczne uwarunkowania pozytywnej adaptacji w adolescencji,
Marzanna Farnicka, Uniwersytet Zielonogórski

Sesja 14
Współczesne problemy tożsamości
Przewodnicząca: Martyna Kotyśko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurki
1.
2.

3.
4.
5.
6.
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Internet jako nowa forma eksploracji w rozwoju tożsamości
Natalia Hoffmann, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet SWPS
Kształtowanie się tożsamości rodzicielskiej. Pierwsze wyniki badań Wywiadem na temat historii
rodzicielstwa
Emilia Wrocławska-Warchala, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego, Anna Lipska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Tożsamość narracyjna P. Riceoura a rozwój jednostki
Anna Samolej, Uniwersytet Warszawski
Postmodernizm a tożsamość płciowa. Case study
Joanna Szydłowska, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Józef Szopiński, Wyższa Szkoła Humanitas
Rola potrzeb w procesie kształtowania tożsamości. Systemowo-socjokulturowe ujęcie SoFuT
Łukasz Stecko, Alicja Senejko, Uniwersytet Wrocławski
Cosplay a kształtowanie tożsamości młodzieży
Daria Wrona, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

ABSTRAKTY

WYDARZENIA PLENARNE
13 czerwca 2019 (godz. 13.15-14.00) /Aula Dietrichów WNH UWM
dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
Psychologiczne aspekty korzystania z nowych mediów
W życiu codziennym, w kolejce w sklepie, w poczekalni u lekarza, w autobusie, czy
w restauracji można zaobserwować osoby, które są pochłonięte bardziej korzystaniem ze swoich
telefonów niż zauważeniem, tego, co dzieje się wokoło, nawet gdy obok stoi kolega, przyjaciel
czy partner. Taki widok staje się coraz bardziej powszechny we współczesnym świecie. Smartfony
stały się integralną częścią ludzkiego życia; co więcej, są one wysoko zaawansowane w sensie
technologicznym i mają funkcje porównywalne z komputerami. Nie ulega wątpliwości, że wraz ze
wzrostem liczby smartfonów, nie tylko korzyści płynące z ich stosowania, ale także potencjalne
skutki uboczne powinny stać się tematem debaty naukowej. Przedmiotem analiz są uzależnienie
od telefonów komórkowych i phubbing, a także uzależnienie od mediów społecznościowych.
Przedstawione zostaną wyniki badań nad psychologicznymi i kulturowymi aspektami korzystania
i uzależnienia od nowych mediów, które są efektem kilkuletniego projektu badawczego
prowadzonego w międzynarodowym zespole.
Agata Błachnio, dr hab. prof. KUL, kierownik Katedry Psychologii Emocji i Motywacji KUL. Jej
zainteresowania naukowe skupiają się wokół m.in. psychologii nowych mediów, roli chronotypu
w funkcjonowaniu człowieka, psychologicznych aspektów nieuczciwości akademickiej. Autorka
ponad czterdziestu artykułów w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej, obecnie jest
kierownikiem dwóch grantów, w ramach których prowadzi badania międzykulturowe. Jest
członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej i the International Association for
Cross-Cultural Psychology (IACCP). Pasjonatka podróży i fotografii. Autorka książki reportażowej
o Izraelu.

26

13 czerwca 2019 (godz. 14.00-14.45) /Aula Dietrichów WNH UWM
dr hab. Cezary W. Domański, prof. UMCS
FORUM HISTORYCZNE
Jan Władysław Dawid (1859-1914) – od pozytywizmu do mistycyzmu
W 160 rocznicę urodzin
W bieżącym roku przypada 160 rocznica urodzin i 105 rocznica śmierci Jana Władysława Dawida,
psychologa, pedagoga i działacza społeczno-politycznego, wybitnego uczonego polskiego
przełomu XIX i XX wieku. Był to twórca, który rozpoczął swoją drogę zawodową kierowany
ideami pozytywizmu lecz jego poglądy i zainteresowania uległy zmianie u kresu życia. Niektóre
dzieła Dawida uważane są za kamienie milowe w dziejach polskiej nauki. Jego Program postrzeżeń
psychologiczno-wychowawczych nad dzieckiem od urodzenia do 20 roku życia (1886) uznano za
pierwszy polski kwestionariusz psychologiczny. Książkę Inteligencja, wola i zdolność do pracy (1911)
traktuje się jako jedną z najwybitniejszych rozpraw w historii polskiej psychologii. Ogólna ocena
postaw i przekonań Dawida nie jest już tak jednoznaczna. Jeszcze za życia krytykowano go
najpierw za zbytni materializm, a później zarzucano mu niezrozumiałe przejście do obozu
idealistów. Z perspektywy ponad wieku warto spojrzeć na życie i poglądy Dawida dystansując się
od sporów prowadzonych przez poprzedników, którzy analizowali jego życie i twórczość
w aspekcie uwarunkowań ideowo- politycznych. Interesuje nas portret psychologiczny wybitnego
uczonego pokazujący genezę i przemiany jego zainteresowań i postaw, jako wynik kryzysów,
z którymi nie zawsze potrafił sobie poradzić.

Cezary W. Domański, psycholog, historyk nauki, profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierownik Zakładu Psychologii Ogólnej, członek Rady Naukowej
Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN w Warszawie. Zajmuje się
historią psychologii i psychologią twórczości. Jest współredaktorem (wraz z Teresą Rzepą) serii
Na drogach i bezdrożach historii psychologii oraz członkiem Komitetu Redakcyjnego Biblioteki
Klasyków Psychologii (wydawanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN). Od 15 lat popularyzuje
historię psychologii na łamach miesięcznika „Charaktery”. Jest autorem m. in. monografii
Zapomniany inspirator (2008) oraz Historia psychologii w Europie Środkowej. Badacze, inspiracje
i koncepcje (2018).
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15 czerwca 2019 (godz. 9.00-9.45) /Aula Dietrichów WNH UWM
dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. UMCS
Naprawdę nowe wyzwania w rozwoju człowieka.
Jak nowoczesne technologie modyfikują zmiany rozwojowe
Na przełomie XX i XXI wieku świat wszedł z przytupem w kolejną po rewolucji przemysłowej
i konsumenckiej rewolucję. Tym razem technologiczną. Prace nad rozwijaniem sztucznej (czy
raczej sztucznych, bo moim zdaniem jest ich wiele) inteligencji umożliwiają człowiekowi, który
zarazem jest twórcą i konsumentem/odbiorcą, korzystanie z coraz bardziej zaawansowanych
urządzeń technologicznych, coraz większej ich miniaturyzacji przy jednoczesnej coraz większej
optymalizacji efektywności. Coraz bardziej zaawansowane technologicznie urządzenia tak bardzo
wpisały się w nasze życie codzienne i zawodowe, że nie dostrzegając ich istnienia, nie
wyobrażamy sobie bez nich organizacji codziennych zajęć.
Dotychczas uwagę psychologów przyciągały częściej negatywne skutki relacji człowiek –
nowoczesne technologie niż pozytywne następstwa, chociaż – jak się wydaje – jest ich
zdecydowanie więcej. Na przykład gry komputerowe. Działając na tzw. „układ nagrody” mogą
faktycznie powodować uzależnienie lub dezorganizować rozwój kompetencji samoregulacyjnych.
Z drugiej strony, jak wynika z badań, błyskawicznie usprawniają koordynację ruchowo-wzrokową,
rozwijają wyobraźnię przestrzenną i zdolność do nieszablonowego myślenia, inteligencję
wizualno-przestrzenną, koncentrację i zdolności motoryczne. Coraz częściej też wykorzystywane
są w procesach terapii psychologicznej, ukierunkowanej na regulację emocji. Wykład poświęcony
będzie analizie wpływu nowoczesnych technologii na procesy zmian rozwojowych człowieka.
Katarzyna Markiewicz, dr hab., prof. nadzw Instytutu Psychologii, Wydziału Pedagogiki
i Psychologii UMCS, Kierownik Zakładu Psychologii Rozwoju Człowieka i Psychologii
Przemysłowej. Członek Europejskiego Towarzystwa Psychologii Pracy i Organizacyjnej (European
Association of Work and Organizational Psychology - EAWOP). Członek European Association for
Developmental Psychology – EADP. Autorka 3 monografii (m.in. Prokrastynacja. O przyczynach
i skutkach odkładania spraw na potem, Wyd. Difin, Warszawa, 2019; Psychologia przemysłowa,
Wyd. Difin, Warszawa, 2014) oraz kilkudziesięciu artykułów, publikowanych w recenzowanych
czasopismach naukowych.
Badania i publikacje z zakresu psychologii rozwoju człowieka, psychologii klinicznej
i psychologii zarządzania/pracy/przemysłowej, dotyczące planów życiowych i zawodowych osób
wkraczających w dorosłość, zachowań nieadaptacyjnych, jak prokrastynowanie, problemów
adaptacyjnych osób z ASD. Autorstwo i współautorstwo publikacji z zakresu a/ przemian
rozwojowych (ze szczególnym uwzględnieniem wkraczania w dorosłość i wczesnej dorosłości; b/
psychologii przemysłowej. Kierownik projektu grantowego pn. „Mikro innowacje – makro
korzyści” [PO WER 2014-2020] TEMAT PROJEKTU: Pokonać prokrastynację – znaleźć atrakcyjną
pracę.
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14 czerwca 2019 (godz. 16.30-17.15) /Aula Dietrichów WNH UWM
dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM
Uczeń 3.0 w szkole - między medialnym zaczarowaniem a edukacyjnym rozczarowaniem

W wystąpieniu zostaną przedstawione wyniki najnowszych raportów i badań pedagogicznych
dotyczące edukacji dzieci z najmłodszego pokolenia, tj. urodzonych w zmediatyzowanej kulturze.
Rozważania będą się koncentrowały wokół 3o obszarów: a) charakterystyka sytuacji dziecka
w świecie nowych mediów i kompetencji ucznia - cyfrowego tubylca; b) charakterystyka szkoły
jako miejsca edukacji ucznia 3.0 i prób jej „ucyfrowienia”; c) identyfikacja mankamentów
kształcenia cyfrowych tubylców. Wystąpienie zakończą pytania skierowane do psychologów
rozwojowych, wskazujące obszary pedagogicznych zapotrzebowań i rekomendacji dotyczących
różnych aspektów funkcjonowania i uczenia się cyfrowego pokolenia.
Marzena Nowicka, dr hab. - profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
kierownik Pracowni Pedagogiki Wczesnoszkolnej WNS UWM, zastępca red. nacz. „Problemów
Wczesnej Edukacji”, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego,
członek Zespołu Edukacji Elementarnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN.
Zajmuje się badawczo różnymi wymiarami socjalizacji szkolnej z uwzględnieniem roli dziecka jako
uczestnika i kreatora świata społecznego. Prowadzi również badania nad uwarunkowaniami
edukacji dzieci w zmediatyzowanej rzeczywistości. Jest organizatorką cyklicznych konferencji
„Dziecko – cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania”. Tej problematyki dotyczą też dwie
ostatnie książki wydane pod jej redakcją: Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0 oraz Nauczyciel
a nowe technologie w szkole.
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15 czerwca 2019 (godz. 11.00-12.30) /Aula Dietrichów WNH UWM
DYSKUSJA PANELOWA
Logika indywidualnego rozwoju umysłu i osobowości człowieka
Przewodnicząca: Beata Krzywosz-Rynkiewicz
Dyskutant: Adam Niemczyński
Uczestnicy: Anna Oleszkowicz, Ewa Gurba, Janusz Trempała i Jan Cieciuch

W trakcie sesji będą podane pod dyskusję następujące tezy o logice rozwoju człowieka:
1.

Psychologowie skupiają się na logice badania naukowego, a nie na logicznym charakterze
obiektów, jakie pragną poznać. Gotowi są wobec tego narzucać na badane obiekty logikę
własnego badania. Z empirystycznej filozofii wzięte logiki badania naukowego uchodzą za
charakterystyki umysłu i osobowości człowieka, a także występują pod szyldem metodologii
badań psychologicznych.

2. Psychologowie zamazują różnicę pomiędzy myślenie a działaniem. Dopatrują się wspólnego
mianownika w funkcjonowaniu umysłu i osobowości. Nie widzą wobec tego dwóch rodzajów
logiki, z których jedna jest logiką myślenia a druga logiką działania. Przyjmują jeden tylko
rodzaj organizacji aktywności życiowej człowieka – jeden rodzaj logiki obydwu faz tego
samego procesu aktywnego przystosowania do warunków życia. Można taką logikę nazwać
pragmatyczną lub prakseologiczną z tej racji, że ma służyć do opisu bieżących celów
i sposobów ich osiągnięcia. Sprawcza faza aktywności jest sterowana przez poznawczą fazę
rozpoznania aktualnego stanu rzeczy pod kątem bieżącego celu mobilizującego siły żywotne
organizmu do jego osiągnięcia.
3. Obie wskazane poprzednio tezy dominują również w psychologii rozwoju człowieka.
Przyjmuje się je bez wystarczającego uzasadnienia i bez otwartości na ewentualne korekty.
Korzyści z poddania się tej dominacji układają się według logiki wartości subiektywnych:
utylitarnych, pragmatycznych, prakseologicznych.
4. Emancypacja poznania z obcych mu rygorów służby wartościom subiektywnym oznacza
przywrócenie mu fundamentu w postaci pełnej trójczłonowej struktury podmiotu,
przedmiotu i relacji poznawczej między nimi. Zachodzi ona o tyle, o ile gra się toczy
o prawdę i fałsz sądów podmiotu o przedmiocie poznania.
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SYMPOZJA
Abstrakty są prezentowane w kolejności alfabetycznej (wg nazwiska pierwszego autora)

SYMPOZJUM 1:
Kształtowanie się systemu wartości w biegu życia a wychowanie i autokreacja
Organizator: MARIA CZERWIŃSKA-JASIEWICZ i WANDA ZAGÓRSKA
Dyskutant: ADAM NIEMCZYŃSKI
Sympozjum poświęcone jest procesowi kształtowania się systemu wartości człowieka
w biegu całego życia, począwszy od okresu dzieciństwa, aż do późnej dorosłości, jak też
problemowi związku tego procesu z wychowaniem i autokreacją w różnych okresach
rozwojowych. Badań oraz rozważań teoretycznych dotyczących tego związku jest
w literaturze psychologicznej niewiele, choć problem ten jest bardzo istotny zarówno
z perspektywy psychologii rozwoju człowieka, jak i psychologii wychowania. W ramach
sympozjum przedstawione będą wybrane ujęcia teoretyczne i badania empiryczne dotyczące
tego istotnego zagadnienia. Uwzględnione będzie przy tym nie tylko dominujące w psychologii
stanowisko subiektywizmu aksjologicznego, ale i obiektywizm aksjologiczny, na którym opiera się
personalistyczna psychologia wartości.
PREZENTACJA 1: Fazy kształtowania się indywidualnego systemu wartości w kontekście rozwoju
i wychowania
Maria Czerwińska-Jasiewicz,
W WARSZAWIE

UNIWERSYTET

KARDYNAŁA

STEFANA

WYSZYŃSKIEGO

ABSTRAKT: W wystąpieniu zostaną przedstawione fazy kształtowania się indywidualnego
systemu wartości w biegu ludzkiego życia, w odniesieniu do teorii rozwoju potrzeby sensu życia
Obuchowskiego (1995) oraz do teorii rozwojowych, zwłaszcza do teorii Piageta (1970). Podjęta
zostanie także próba analizy związku między tym procesem a wychowaniem
i samowychowaniem. Wyróżniono trzy następujące fazy kształtowania się systemu wartości
człowieka (Obuchowski 1995, Czerwińska-Jasiewicz, 2015): 1) Faza identyfikacji (dzieciństwo oraz
początek dorastania), 2) Faza „kosmiczna” (środek i koniec okresu dorastania). 3) Faza dojrzałego
systemu wartości (dopiero w okresie dorosłości). Przedstawiona zostanie krótka charakterystyka
każdej z faz z wykorzystaniem wiedzy z psychologii rozwoju człowieka dotyczącej okresów:
dzieciństwa, dorastania oraz wczesnej dorosłości. Następnie dokonana będzie próba ukazania
związku między procesem kształtowania się systemu wartości w biegu życia a procesami
wychowania i samowychowania. Proces wychowania odgrywa bowiem szczególną rolę
w tworzeniu się systemu wartości w dzieciństwie oraz we wczesnym dorastaniu (PrzetacznikGierowska, Włodarski 1994, Rostowska 1995). Natomiast w późnym dorastaniu oraz w dorosłości
dużego znaczenia nabierają procesy samowychowania i autokreacji (Obuchowski, 1995;
Pietrasiński, 1988, 1991).
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PREZENTACJA 2: Aksjologiczne podstawy autokreacji w różnych fazach dorosłości
Ewa Gurba, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
Danuta Kądziołka, AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE
Anna Nierzewska, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
W KRAKOWIE
ABSTRAKT: W wystąpieniu zostaną przedstawione fazy kształtowania się indywidualnego
systemu wartości w biegu ludzkiego życia, w odniesieniu do teorii rozwoju potrzeby sensu życia
Obuchowskiego (1995) oraz do teorii rozwojowych, zwłaszcza do teorii Piageta (1970). Podjęta
zostanie także próba analizy związku między tym procesem a wychowaniem
i samowychowaniem. Wyróżniono trzy następujące fazy kształtowania się systemu wartości
człowieka (Obuchowski 1995, Czerwińska-Jasiewicz, 2015): 1) Faza identyfikacji (dzieciństwo oraz
początek dorastania), 2) Faza „kosmiczna” (środek i koniec okresu dorastania). 3) Faza dojrzałego
systemu wartości (dopiero w okresie dorosłości). Przedstawiona zostanie krótka charakterystyka
każdej z faz z wykorzystaniem wiedzy z psychologii rozwoju człowieka dotyczącej okresów:
dzieciństwa, dorastania oraz wczesnej dorosłości. Następnie dokonana będzie próba ukazania
związku między procesem kształtowania się systemu wartości w biegu życia a procesami
wychowania i samowychowania. Proces wychowania odgrywa bowiem szczególną rolę
w tworzeniu się systemu wartości w dzieciństwie oraz we wczesnym dorastaniu (PrzetacznikGierowska, Włodarski 1994, Rostowska 1995). Natomiast w późnym dorastaniu oraz w dorosłości
dużego znaczenia nabierają procesy samowychowania i autokreacji (Obuchowski, 1995;
Pietrasiński, 1988, 1991).
PREZENTACJA 3: Wartości w świecie jednostki a wartości w świecie społecznym
Hanna Liberska, UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY
ABSTRAKT: Znaczenie socjalizacji, rozumianej wąsko jako wychowanie, jak i w szerokim
rozumieniu jako wszelkie zamierzone i niezamierzone oddziaływania ze strony środowiska
społecznego na jednostkę – dla kształtowanie struktur umysłu, osobowości i zachowania, są
dobrze udokumentowane. Jednak pojawiające się nowe możliwości wywierania wpływu
społecznego stymulują do podjęcia ich eksploracji, szczególnie w związku z kształtowaniem się
struktur centralnych, a do takich zaliczamy system wartości i tożsamość. W referacie omówione
zostaną oddziaływania wybranych środowisk społecznych i powołanych przez nie
zorganizowanych sposobów na system wartości człowieka. Zaakcentowana zostanie rola szkoły
i mediów w społecznym przekazie wartości.
PREZENTACJA 4: Kształtowanie się systemu wartości w okresie dzieciństwa
Ludwika Wojciechowska, UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
ABSTRAKT: Jednym z istotnych zadań rodziny i instytucji wychowawczych, gwarantujących
młodemu pokoleniu optymalne funkcjonowanie w społeczeństwie, jest wprowadzanie,
poczynając od lat dziecięcych, w świat wartości. Przygotowanie do życia w rodzinie, szkole,
szerszej społeczności i w kulturze może odbywać się w trojaki sposób: a) poprzez rozwijanie
w dziecku dyspozycji pozwalających na świadome przyswojenie wartości oraz kierowanie się nimi
w życiu, jak np. autonomia, zdolność współpracy, otwartość na doświadczenia; b) poprzez
dostarczanie przez osoby znaczące (autorytety) wzorców zachowań zgodnych z wyznawanymi
wartościami (przekaz za pośrednictwem modelowania); c) poprzez zapoznawanie
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z obowiązującymi zasadami i normami oraz tworzenie warunków do ich utrwalania poprzez
stosowanie odpowiedniego systemu praktyk wychowawczych, np. indukcji pozytywnej czy
negatywnej. W celu rozważenia problemu kształtowania się systemu wartości w okresie
dzieciństwa przedstawione zostaną różne koncepcje wartości oraz podstawowe zasady tzw.
wychowania ku wartościom, jakie wynikają z założeń psychospołecznej teorii rozwoju Eriksona,
poznawczej psychologii Piageta oraz z ujęcia Petersona i Seligmana w ramach psychologii
pozytywnej.
PREZENTACJA 5: Wartości a praca nad sobą człowieka dorosłego. Perspektywa subiektywizmu
i obiektywizmu aksjologicznego
Wanda Zagórska, UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
ABSTRAKT: Dominująca w psychologii amerykańskiej i europejskiej teoria wartości Schwartza
(1992, 2006; Schwartz i in., 2012; Cieciuch, 2013) odzwierciedla redukcjonizm charakterystyczny dla
subiektywizmu aksjologicznego. Redukcja Schwartza przyniosła w ostatnich dekadach atrakcyjne,
kołowe uporządkowanie wartości definiowanych jako reprezentacje poznawcze podstawowych,
motywacyjnych, ponadsytuacyjnych celów człowieka (Schwartz, 1992, 2006). W ramach
prowadzonych w nurcie tej teorii badań, polskich i światowych, określane są również wzorce
zmian w preferencji wartości charakterystyczne dla dorosłości (np. Cieciuch, 2013; Vecchione i in.,
2016). W innych częściach świata prowadzone są tego typu badania weryfikujące, między innymi,
moc funkcjonalnej teorii wartości Gouveia’ego (2015). W kontekście wysiłku samowychowania
i pracy nad sobą człowieka dorosłego warto zapytać, czy możliwe jest rozpatrywanie tych
procesów w relacji do wartości rozumianych subiektywistycznie. Warto zarazem spojrzeć na tę
relację z perspektywy obiektywizmu aksjologicznego (Frankl, 1983; Gałdowa, 1992; Opoczyńska,
1999, 2002; Popielski, 2008; Straś-Romanowska, 1999, 2012). Praca nad sobą w dorosłości,
kształtowanie charakteru, rozwój ku wartościom widziane są tu jako dokonujące się w efekcie
autonomicznie podejmowanej odpowiedzi człowieka na „przyzywające” go w każdym
momencie, obiektywnie istniejące wartości wyższe. Czy i w jaki sposób psychologia wartości
zorientowana subiektywistycznie jest w stanie odnieść się do kwestii formowania siebie w
dorosłości ku wartościom wyższym? Może zamknięte w płaszczyźnie koło wartości Schwartza
wymagałoby dodania mu trzeciego wymiaru – głębi? W wystąpieniu postaram się ustosunkować
do powyższych kwestii.

SYMPOZJUM 2:
Wybrane uwarunkowania trudności wchodzenia w rolę rodzica i jej realizacji
Organizator: HANNA LIBERSKA i AGNIESZKA BIEŃKOWSKA
Dyskutant: WANDA ZAGÓRSKA
Problematyka sympozjum obejmuje ważne zagadnienia dotyczące dochodzenia do roli
rodzicielskiej i jej sprawowania wobec dziecka z rozwojem odbiegającym od „typowego”.
Przedstawione zostaną relacje łączące członków rodziny dwupokoleniowej, w której są dzieci
z zespołem Dawna. Przedyskutowane zostaną trudności w radzeniu sobie z zadaniem
rodzicielstwa w rodzinach z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Szczególna uwaga
zostanie zwrócona na zjawisko wypalenia sił u rodziców dzieci „szczególnej troski”. Wyzwania
jakie wiążą się z pełnieniem roli rodzica nie są pierwszymi, z jakimi borykają się dorośli. Wejście w
role rodzicielskie wymaga od kobiety i mężczyźni przygotowania się do nich, a dla niektórych jest
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to cel, którego osiągnięcie wydaje się niemożliwe. Szczególne trudności w dążeniu do stania się
rodzicem muszą pokonać osoby niepłodne. W związku z tym nasuwa się pytanie czy trudność
w zostaniu matką modyfikuje funkcjonowanie kobiety w roli matki? Odpowiedzi na to pytanie
przyniosły badania empiryczne, których wyniki zostaną omówione podczas sympozjum. Nawet
jeśli nie ma przeszkód biologicznych (genetycznych, anatomicznych czy fizjologicznych)
w zostaniu rodzicem, to okazuje się, że wejście w rolę rodzicielską, zwłaszcza po raz pierwszy,
jest poważnym wyzwaniem dla mężczyzn. Wiedza na ten temat jest ciągle niewielka, a przecież
połowa rodziców to ojcowie. Jak trudności muszą pokonać? czy wiążą się tylko z osobą
mężczyzny, czy raczej wynikają z funkcjonowania pary oczekującej potomka? Kwestie te zostaną
przedyskutowane na podstawie najnowszych badań. W społeczeństwie funkcjonują różne
stereotypy i przesądy dotyczące rodzicielstwa. Mogą one skutkować uformowaniem nierealnych
oczekiwań u niektórych młodych ludzi, którzy doświadczają w związku z tym różnych
negatywnych stanów. Jakie zatem są postawy młodych ludzi wobec rodzicielstwa? Czy wiążą się
z lękiem poporodowym? Jakie czynniki psychologiczne mogą zminimalizować ryzyko wystąpienia
leku poporodowego? Odpowiedzi zostaną udzielone na podstawie badań empirycznych, którymi
objęto grupę dorosłych kobiet. Bycie rodzicem i sposób pełnienia roli rodzica oraz jej znaczenie
dla dalszego rozwoju kobiety i mężczyzny ma złożone uwarunkowania podmiotowe, rodzinne
i kulturowe. Wystąpienia zaprezentowane podczas sympozjum zaledwie dotkną tej złożonej i - jak
dowodzą wyniki badań – słabo poznanej problematyki.
PREZENTACJA 1: Trudy rodzicielstwa
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

–

psychologiczna

sytuacja

rodziców

dzieci

Agnieszka Bieńkowska, AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ
W WARSZAWIE
ABSTRAKT: Celem wystąpienia jest przedstawienie psychologicznej sytuacji rodziców dzieci
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska wypalenia się
w tej roli. Wypalenie się, obejmujące wyczerpanie emocjonalne oraz bezsilność, z dużym
prawdopodobieństwem może pojawić się u rodziców dziecka z zaburzeniami rozwojowymi. Stres
związany ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem uzależniony jest od stopnia
nasilenia się objawów związanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Pisula, 1998; Gałkowski,
1995; Sekułowicz, 2000). Przedmiotem szczegółowych analiz będą wyniki badań (Potrząsaj, 2017)
poświęcone zależności między wypaleniem się w roli rodzica a strategiami radzenia sobie ze
stresem w grupie rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
PREZENTACJA 2: Perspektywa rozwojowa relacji pomiędzy rodzicami oraz rodzicami i ich
dziećmi z zespołem Downa
Karolina Kaliszewska, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
ABSTRAKT: W chwili obecnej w literaturze brakuje badań mających na celu empiryczne
zweryfikowanie powiązań (w poszczególnych fazach rozwoju rodziny) między tożsamością
osobistą i satysfakcją z życia rodzinnego matek i ojców wychowujących osoby z zespołem Downa
z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. W związku
z powyższym podjęłam się próby odpowiedzi na pytanie czy matki i ojcowie różnią się nasileniem
poszczególnych wymiarów tożsamości w zależności od fazy życia rodziny. Ponadto chciałam
ustalić czy zmienia się poziom satysfakcji matek i ojców z życia rodzinnego w zależności od cyklu
rozwoju rodziny a w szczególności: czy zmienia się ich satysfakcja z życia, subiektywna ocena
rodziny oraz aprobata roli rodzica (depresyjność, poczucie stresu, postrzeganie własnej
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autonomii, subiektywna ocena dziecka, poczucie własnej skuteczności, poczucie wsparcia).
W przestrzeni moich poszukiwań znalazła się też próba odpowiedzi na pytania o związki
pomiędzy wymiarami tożsamości osobistej matek i ojców a poziomem ich satysfakcji z życia
rodzinnego w poszczególnych fazach cyklu życia rodziny. Uzyskane w wyniku przeprowadzonych
badań wyniki posiadają (w mojej opinii) wartość poznawczą oraz praktyczną. Mogą stać się też
pomocne dla osób na co dzień zajmujących się udzielaniem wsparcia rodzinom wychowującym
dziecko z ZD. Wyniki przeprowadzonych badań mogą być również użyteczne dla samych
rodziców dzieci z zespołem Downa o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności
intelektualnej, jak i dla familiologów czy badaczy, którzy naukowo rozważają zagadnienia
niepełnosprawności.
PREZENTACJA 3: Wybrane uwarunkowania wchodzenia w rolę młodego ojca
Hanna Liberska, UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY
Monika Deja, UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY
ABSTRAKT: Wiedza psychologiczna o rozumieniu ojcostwa przez mężczyzn, o ich nadziejach
i niepokojach związanych z zostaniem ojcem jest niesatysfakcjonująca. Stereotypy ograniczają
rolę mężczyzny do funkcji kontrolnych i dyscyplinujących wobec zachowania potomka. Rezultaty
badań własnych wskazują, że podjęcie roli ojca, zwłaszcza po raz pierwszy, wymaga
przygotowań, przestrukturowania doświadczenia, przebudowy tożsamości i poradzenia sobie
z emocjami. Jakie czynniki pozapodmiotowe i relacyjne mają znaczenie dla uzyskania satysfakcji
z zostania ojcem? Okazuje się, że znaczenie ma między innymi fakt uczestnictwa w szkole
rodzenia wraz z partnerką i występowanie w planach życiowych celu, jakim jest prokreacja,
w określonym momencie i z określoną partnerką.
PREZENTACJA 4: Znaczenie (i źródła) wspierających interakcji społecznych w procesie leczenia
niepłodności metodami wspomaganego rozrodu. Analiza jakościowa
Alicja Malina, UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY
Alicja Szmaus-Jackowska, UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY
ABSTRAKT: Długotrwałe problemy z realizacją rodzicielstwa można porównać
z doświadczeniem straty kogoś bliskiego. Sytuacja ta niesie za sobą wiele następstw, jednym
z nich jest stres. Ma on szczególne znaczenie, gdyż procesy fizjologiczne z nim związane
oddziałują bezpośrednio na regulację hormonalną, a tym samym mogą wpływać na szanse zajścia
w ciążę. Doniesienia z badań stanowiły inspirację do przeanalizowania znaczenia wspierających
interakcji społecznych w leczeniu niepłodności na gruncie polskim. Przeprowadzono badania,
w których uczestnicy dobrowolnie poddani zostali jednorazowemu oddziaływaniu w formie
grupowych spotkań wspierających z udziałem innych par poddających się leczeniu niepłodności
oraz psychologa.
PREZENTACJA 5: Wybrane psychospołeczne korelaty lęku porodowego u młodych kobiet
Natalia Pilarska, UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY
Ewelina Kamasz, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ABSTRAKT: Polska zajmuje jedną z najniższych pozycji na świecie we wskaźnikach dzietności.
Demografowie, ekonomiści i badacze społecznie sugerują, że zapaść demograficzna jest
spowodowana odkładaniem na później przez młodych ludzi decyzji o założeniu rodziny,
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a następnie podejmowaniem decyzji o posiadaniu mniejszej liczby dzieci lub samotnym życiu.
Coraz więcej opracowań zwraca uwagę na fakt niedostatecznej opieki systemowej oraz
nieodpowiednio ukierunkowanej polityki prorodzinnej państwa, które opieką nad dziećmi
obarczają głównie kobiety. To na matkach spoczywa ciężar dbania o zdrowie i rozwój potomstwa
- bardzo często kosztem własnego zdrowia i kariery zawodowej. Wciąż jednak zbyt mało uwagi
zwraca się na fakt, że ciąża oraz wieńczący ją poród są nie tylko radosnymi momentami i w życiu
wielu kobiet, ale także sytuacjami związanymi z lękiem o własne zdrowie, stresem oczekiwania w
kolejkach do ginekologa, nieprzyjemnymi procedurami medycznymi, poczuciem utraty kontroli
nad swoim ciałem, a w końcu także lękiem, bólem i utratą poczucia bezpieczeństwa w trakcie
pobytu na oddziale położniczym. W swoim wystąpieniu prezentujemy badania przeprowadzone
na grupie 500 młodych kobiet w wieku 19-24 lat, które nie były nigdy w ciąży. Celem wystąpienia
jest określenie nasilenia lęku porodowego u młodych, bezdzietnych kobiet oraz jego związku z ich
zasobami osobistymi i społecznymi. Przeprowadziłyśmy badania dotyczące znaczenie poczucia
własnej skuteczności, przekonania na temat kontroli bólu, poczucia kontroli i samooceny dla
nasilenia lęku porodowego i jego obszarów. Ponadto uwzględniłyśmy postawę względem
ewentualnej ciąży, ocenę opieki ginekologicznej w Polsce oraz historie rodzinne budujące
postawę wobec ciąży i porodu. W badaniu użyłyśmy następujących narzędzi: Skala Uogólnionej
Własnej Skuteczności (Schwarzer, Jerusalem, w polskiej adaptacji Juczyńskiego), Kwestionariusz
Przekonań na Temat Kontroli Bólu (Skevington, w polskiej adaptacji Juczyńskiego),
Kwestionariusz do Badania Poczucia Kontroli (Krasowicz, Kurzyp-Wojnarska), Skala Samooceny
Rosenberga (Rosenberg, w polskiej adaptacji Dzwonkowskiej, Lachowicz Tabaczek i Łaguny).
PREZENTACJA 6: Psychospołeczne aspekty funkcjonowania matek oraz niepłodnych kobiet
Dorota Suwalska-Barancewicz, UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY
Alicja Malina, UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY
ABSTRAKT: Celem projektu badawczego była analiza różnic w funkcjonowaniu psychicznym
zdrowych matek i niepłodnych kobiet leczonych metodami ART. Badania prowadzono
w Polsce, gdzie akceptacja tych metod jest nadal niższa niż w krajach Europy Zachodniej, co
prowadzi do występowania zjawiska społecznego piętna niepłodności. W badaniach wzięło udział
100 kobiet, w tym: 50 matek i 50 niepłodnych kobiet. Średni wiek matek wynosił 30,7 (SD = 4,81),
a średni wiek niepłodnych kobiet wynosił 31 (SD = 3,9). Grupy były jednorodne pod względem
wykształcenia, miejsca zamieszkania, formy i czasu trwania relacji między partnerami. Różnicę
w satysfakcji życiowej mierzono za pomocą SWLS (Diener, Emmons, Larsen, Griffin, 1985)
w adaptacji Juczyńskiego (2009). Pomiaru prężności dokonano za pomocą Skali Indywidualnej
Odporności na Życie Lifespan w polskiej adaptacji Maliny (2016). Jakość związku mierzono za
pomocą Inwentarza Jakości Relacji (IJZ) w polskiej adaptacji Suwalskiej-Barancewicz, Liberskiej
i Izdebskiego (2015). Satysfakcję seksualną mierzono za pomocą kwestionariusza satysfakcji
seksualnej Nomejko, Dolińska-Zygmunt (2012). PSS-10 (Cohen, Kamarck, Mermelstein, 1983)
w polskiej adaptacji (Juczyński, Ogińska-Bulik, 2009). Wyniki i wnioski: Wstępne badania wskazują
statystycznie istotną różnicę między dwiema porównywanymi grupami kobiet z punku widzenia
badanych zmiennych.
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SYMPOZJUM 3:
Religijność człowieka w perspektywie czasu
Organizator: MAŁGORZATA TATALA i CZESŁAW WALESA
Dyskutant: MARIA CZERWIŃSKA JASIEWICZ
Zasadniczym przedmiotem Sympozjum jest analizowanie przejść w rozwoju religijności
z uwzględnieniem czasu przeszłego, teraźniejszego i przyszłego. Przy czym w obrębie czasu
przyszłego pragniemy wyróżnić kilka etapów, np. antycypowanie własnej religijności za dwa lata,
za 10 lat i pod koniec życia. Treści zaproponowane w referatach wymienionych autorów stanowią
interesujące propozycje w zakresie rozwoju religijności człowieka.
PREZENTACJA 1: Czas subiektywny jako przejaw dojrzałości religijnej
Henryk Jarosiewicz, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
ABSTRAKT: W referacie autor wprowadza pojęcie dwóch kategorii czasu: czas zewnętrzny
(obiektywny, przedmiotowy) oraz czas wewnętrzny (subiektywny, tj. podmiotowy). Warunkiem
upływu czasu zewnętrznego są zmiany (materialne) dane w obserwacji (doświadczeniu
zewnętrznym); są one dane w postaci spostrzegania (i treści poznania). Warunkiem istnienia
czasu wewnętrznego są przemiany rozumiane jako aktualizacja podmiotu (wg Arystotelesa:
przejście od możności do spełnienia), które są dane w postaci przeżycia. Wraz z powyższym
ustaleniem kategoria „fazy rozwojowej” (okresu w życiu) przestaje być inwariantem rozwoju,
gdyż zjawisko czasu jest funkcją rodzaju nawiązanej relacji ze światem (a także z Bogiem). Relacja
ta jest typowa i związana ze spostrzeganiem bądź z przeżyciem i odczuciem. Ponieważ rozwój
jest przemianą podmiotu w relacji ze światem, zatem dokonuje się on w czasie wewnętrznym,
którego źródłem (genezą) są przeżycia i pragnienia. Podmiot osobowy żyje nie tylko we własnym
świecie wewnętrznym, ale też we własnym czasie. W twórczości wielu artystów, np. I. Bergmana,
widzimy przejaw tego, że czas ten nie zawsze „biegnie do przodu”, bywa, że „krąży” on wokół
pewnych ważnych zdarzeń życiowych. Rzutuje to na różne wymiary życia, również na religijność
człowieka. Przyjmuję za Cz. Walesą, że „religijność stanowi osobową i pozytywną relację
człowieka do Boga (…). Wyraża się ona w ludzkich przeżyciach, procesach i stanach
psychicznych” (2005, s. 13). Możemy zatem mówić o dwóch wymiarach temporalnych religijności;
Bóg przeżywany przychodzi niejako z przeszłości, gdyż żyje w przeżyciu, w dokonanym już
oczekiwaniu (w terminologii zaproponowanej przez św. Augustyna: w pamięci i w pragnieniu
powtórzenia się przeżyć). Natomiast Bóg spostrzegany w naturze i poznawany jako jej
uniesprzeczniająca przyczyna jest Bogiem oczekiwanym, który żyje w przyszłości (jako punkt
„Omega” dziejów). Przeżycia, a zwłaszcza przeżycie relacji z Bogiem, są przejawem, a zarazem
i jakościową miarą, dojrzałości.
PREZENTACJA 2: Okresy sensytywne i krytyczne w świetle koncepcji zadań rozwoju religijnego
w małżeństwie – próba weryfikacji empirycznej
Beata Kostrubiec-Wojtachnio, PORADNIA
W CHEŁMIE, TOWARZYSTWO NAUKOWE KUL

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

NR

1

ABSTRAKT: Wystąpienie jest prezentacją koncepcji zadań rozwoju religijnego w diadzie
małżeńskiej. Wskazuje ona na indywidualne i wspólnotowe zależności rozwoju religijnego
małżonków w kontekście globalnego ujęcia religijności człowieka Czesława Walesy (2012).
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Zadania rozwojowe uwzględniają okresy sensytywne i krytyczne dla zmian w religijności
małżonków. Celem badań była próba empirycznej weryfikacji opracowanej koncepcji zadań
rozwoju religijnego. Badania miały charakter poprzeczny i dotyczyły dwóch wybranych okresów
rozwojowych. Badania przeprowadzono w oparciu o skalę religijności człowieka oraz o wywiady
eksploracyjno-krytyczne małżonków na temat ich religijności indywidualnej i małżeńskiej.
PREZENTACJA 3: Wiek i samoocena a postawy wobec religii dorosłych kobiet i mężczyzn
Zbigniew Łoś, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
ABSTRAKT: Referat prezentuje odpowiedni do tytułu fragment większego badania korelacyjnego,
które obejmowało cechy osobowości, wzorce adaptacji, style życia i światopogląd. Z różnych
publikacji wynika, że starsi mieszkańcy Polski są bardziej religijni niż młodsi, co może być zmianą
typu rozwojowego lub efektem kohorty (dorastanie w PRL vs w trzeciej RP). Tego zagadnienia
badanie poprzeczne nie może rozstrzygnąć. Celem prezentowanej analizy było jedynie
sprawdzenie wielkości różnicy w nasileniu postawy religijnej między dwiema grupami wiekowymi
i ewentualnych związków tego efektu z płcią i samooceną osób badanych. Samoocena została
uwzględniona jako swoista „superzmienna” osobowościowa, gdyż publikacje przypisują jej
wielorakie znaczenie dla funkcjonowania człowieka. Zbadanych zostało 320 osób, 162 kobiety
i 158 mężczyzn w wieku 20-66 lat. Podzieleni zostali na dwie grupy wiekowe: grupa „pierwsza”
(wczesna dorosłość, 20-42 lata), oraz grupa „druga” (średnia dorosłość, 43-66 lat). Badanie było
realizowane wiosną 2018 i 2019 roku. Zastosowane kwestionariusze to SES Rosenberga do
jednowymiarowego pomiaru samooceny oraz własny kwestionariusz Opi60 do pomiaru pięciu
zmiennych światopoglądowych (z czego referat uwzględnia postawę wobec religii, oraz
radykalizm społeczno-obyczajowy jako istotny negatywny korelat postawy wobec religii).
Stwierdzono, że w grupie średniej dorosłości poziom religijności jest istotnie wyższy a poziom
radykalizmu niższy w porównaniu do młodych dorosłych. Analiza z uwzględnieniem płci
i samooceny („niższej” oraz „wyższej”, podział wg mediany dla obu płci osobno) wykazała
ponadto, że istotnie niższy poziom radykalizmu w grupie średniej dorosłości w porównaniu
z grupą młodych dorosłych dotyczy tylko mężczyzn o niższej samoocenie, oraz kobiet o wyższej
samoocenie (istotny efekt interakcji płci i samooceny dla radykalizmu), ale nie mężczyzn
o samoocenie wyższej i kobiet o samoocenie niższej. Jest to wynik nieco zaskakujący, wymagający
pogłębionych badań. W dyskusji będą rozważane alternatywne interpretacje uzyskanych
wyników.
PREZENTACJA 4: Znaczenie perspektywy czasowej dla sposobu ujmowania własnej religijności
przez młodzież
Małgorzata Tatala, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
Czesław Walesa, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
ABSTRAKT: Celem prezentacji jest przedstawienie wyników badań empirycznych w zakresie
ujmowania własnej religijności w perspektywie czasu przeszłego, teraźniejszego, przyszłego za
dwa lata, za 10 lat i pod koniec życia u osób w wieku 12, 15, 18, 24 lata. Problem pracy został ujęty
w pytaniu: Czy wymienione perspektywy czasu różnicują ujmowanie własnej religijności przez
młodzież? Podstawę teoretyczną omawianych badań stanowi koncepcja integralnego rozwoju
religijności C. Walesy. Do zbierania danych empirycznych zastosowano metodę wywiadu
eksploracyjno-krytycznego. Wyniki badań wskazują na to, że najwyższe wskaźniki religijności
występują w czasie teraźniejszym, w parametrze świadomości religijnej.
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REFERATY
REAKCJE NA PŁACZ DZIECKA W PARACH RODZICIELSKICH – INNOWACYJNE ZASTOSOWANIE
SYMULATORA NIEMOWLĘCIA
Paulina Anikiej, UNIWERSYTET GDAŃSKI
Maria Kaźmierczak, UNIWERSYTET GDAŃSKI
Paulina Pawlicka, UNIWERSYTET GDAŃSKI
Ariadna Łada, UNIWERSYTET GDAŃSKI
ABSTRAKT: Płacz niemowlęcia jest reakcją najsilniej angażującą opiekuna (Bell, Ainsworth, 1972).
Sygnalizuje ona potrzebę kontaktu społecznego, interakcji z opiekunem czy usunięcia
dyskomfortu. Adekwatne i szybkie reakcje rodzica na ten bodziec związane będą z jego
responsywnością. Celem badania było sprawdzenie jakich emocjonalnych reakcji na płacz dziecka
doświadczają partnerzy i jak oceniają siebie nawzajem w tym zakresie. Zastosowano innowacyjną
metodę eksperymentalną z użyciem symulatora niemowlęcia - Leiden Infant Simulator Sensitivity
Assessment (LISSA). Procedura badania polegała na uczestnictwie w dwóch 10-cio minutowych
sesjach (samodzielnej i wspólnej), podczas których przez 6 minut opiekunowie doświadczali
płaczu dziecka. Po każdej symulacji badani wypełniali Kwestionariusz Emocjonalnych Reakcji na
płacz dziecka (ICQ; M. Kaźmierczak, P. Pawlicka, 2017) – w wersji dla własnych doświadczeń (po
pierwszej części eksperymentu) oraz doświadczeń partnera (po drugiej części eksperymentu).
Ponadto badani oceniali otrzymywane od partnera wsparcie, zaangażowanie we wzajemną
komunikację oraz deprecjonowanie (na podstawie Kwestionariusza Komunikacji Małżeńskiej
i Partnerskiej; Kaźmierczak i Plopa, 2012). Zebrane zostały także dane socjodemograficzne.
W badaniu wzięło udział 100 par (N=200) w wieku od 22 do 35 lat (Mkobiet=26.04;
Mmężczyzn=27.49), pozostających w romantycznych relacjach przez co najmniej 2 lata. Badanie
odbyło się w laboratorium zaprojektowanym na wzór dziecięcego pokoju. Wyniki pokazują, że
reakcje na płacz dziecka mają odzwierciedlenie w tym jak partnerzy oceniają siebie nawzajem.
Wystąpiła zgodność w ocenie reakcji na płacz w zakresie współczucia i empatii z perspektywy
własnej i partnera, zarówno u kobiet (R=.46, p<.01; R=.46, p<.01) jak i u mężczyzn (R=.44, p<.01;
R=.36, p<.01). Ponadto, przy percepcji reakcji emocjonalnych partnera/ki na płacz dziecka badani
opierali się na konkretnych przejawach zachowania, m.in. przy wysokiej ocenie wsparcia
i zaangażowania we wspólną opiekę partnerzy oceniali reakcje partnerki jako bardziej
empatyczne. Zastosowana procedura, z użyciem symulatora niemowlęcia, jest innowacyjną
metodą dobrze sprawdzającą się w badaniu wrażliwości par. Uzyskane wyniki mają szerokie
zastosowanie w praktyce, m.in. w szkołach rodzenia.
KOMPUTEROWE BADANIE WPŁYWU POCHWAŁ NA ZMNIEJSZANIE SKUTKÓW WCZEŚNIEJSZYCH
PORAŻEK
Olga Bąk, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
Marcin Leśniak
ABSTRAKT: Dotychczasowe badania pokazują, że chwalenie osób w odniesieniu do ich
właściwości (np. „jesteś bardzo inteligentny”) ma niekorzystny wpływ na późniejsze radzenie
sobie z porażkami (np. Mueller i Dweck, 1998; Kamins i Dweck, 1999). Badacze rekomendują
w zamian stosowanie pochwał odnoszących się do wysiłku lub sposobu wykonywania zadania.
Nie testowano jednak jak różne rodzaje pochwał wpływają na osoby, które wcześniej
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doświadczały porażek. Celem badania było sprawdzenie, czy pochwały odnoszące się do sposobu
wykonywania są bardziej efektywnym narzędziem wpływu na funkcjonowanie osób
w porównaniu do pochwał odnoszących się do cech oraz do braku informacji, gdy występują po
serii wcześniejszych porażek. Sprawdzano również jak osoby reagują na pochwały w zadaniach
odnoszących się do kompetencji społecznych w porównaniu do zadań angażujących sprawności
intelektualne. W badaniu wzięło udział 167 ochotników (K82, M85), uczniów szkół średnich,
w wieku 15-21 lat. Badanie przeprowadzono w modelu eksperymentalnym 3 x 2. W celu
wystandaryzowania procedury eksperymentu opracowano specjalny program komputerowy,
który zawierał zadania do wykonania, generował informacje zwrotne o wyniku oraz umożliwiał
pomiar zmiennych zależnych. Uczestnicy wykonywali 5 serii zadań intelektualnych lub
odnoszących się do kompetencji społecznych i otrzymywali fikcyjne informacje zwrotne, najpierw
(tj. w 3 pierwszych seriach) wskazujące na porażkę, a następnie na sukces (w serii 4 i 5), czyli
otrzymywali pochwałę odnosząca się do cechy lub sposobu wykonania. Trzykrotnie dokonywano
pomiaru samopoczucia emocjonalnego oraz samooceny w zakresie inteligencji oraz wrażliwości
społecznej. Analiza uzyskanych wyników pokazała, że otrzymanie pochwał po wcześniejszej
sekwencji porażek powodowało wzrost afektu i samooceny inteligencji odbiorców w porównaniu
do grupy kontrolnej, bez względu na to jaki charakter miała pochwała. Treść zadań nie miała
znaczenia dla uzyskanych efektów. Nie wystąpiły również zmiany w zakresie samooceny
wrażliwości społecznej. Wyniki badania można zastosować w praktyce edukacyjnej, zwłaszcza
w odniesieniu do osób, które doświadczają niepowodzeń przy wykonywaniu zadań. Inspirującym
aspektem było wykorzystanie metody eksperymentalnej, która nie jest tak powszechnie
stosowana w psychologii wychowania i edukacji.
"PRAWDZIWYCH PRZYJACIÓŁ POZNAJE SIĘ W BIEDZIE, CHOĆ LEPIEJ SIĘ ŁUDZIĆ PRZY DOBRYM
OBIEDZIE". JAKOŚĆ ŻYCIA I JEJ OBLICZA W NARRACJACH OSÓB STARSZYCH
Anna Cierpka, UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Agnieszka Sternak, UNIWERSYTET WARSZAWSKI
ABSTRAKT: We współczesnych psychologicznych definicjach starości podkreślany jest fakt
wielopoziomowego przebiegu procesów starzenia, ich zmierzania w różnych kierunkach,
asynchroniczności oraz wysokiej indywidualizacji (Straś-Romanowska, 2000). Badania dotyczące
poczucia jakości życia na tym jego etapie uwzględniają rozmaite czynniki warunkujące dobrostan,
m.in płeć, stan zdrowia i czynniki ekonomiczne, poziom sprawności psychofizycznej, posiadanie
wsparcia społecznego oraz wybrane aspekty osobowościowe. Wagę nadaje się również
indywidualnej biografii osoby, aktualnie podejmowanym aktywnościom, predyspozycjom
i decyzjom oraz ich kontekstowi społecznemu. Istotnym wydaje się zatem docieranie do
subiektywnych znaczeń, jakie dana osoba w okresie późnej dorosłości nadaje bieżącemu
doświadczeniu oraz poszukiwanie kontekstowych wyznaczników poczucia jakości życia.
W prezentowanych badaniach przeprowadzono indywidualne, częściowo ustrukturyzowane
wywiady narracyjne z 13 osobami w okresie późnej dorosłości (wiek 73 – 85). Uczestników pytano
o ich kluczowe, najważniejsze doświadczenia z dzieciństwa, dorosłości i aktualnej fazy życia.
Poszukiwano treści zarówno szczególnych dla badanej grupy, jak i narracji uniwersalnych,
ważnych dla kolejnych pokoleń. Wyróżniono czynniki, które mogą mieć znaczenie dla poczucia
jakości życia uczestników badania. We wszystkich wywiadach zidentyfikowano powracające treści
dotyczące doświadczenia wojny w okresie dzieciństwa. Jako ważny i obecny we wszystkich
wywiadach pojawił się temat życia zawodowego, jego charakterystyki i znaczenia, przedstawiony
w kontraście do spostrzeżeń dotyczących współczesności. Rozmówcy byli zgodni
w przedstawieniu wartości uznawanych za najważniejsze w życiu. Analiza narracji pozwoliła
również zidentyfikować symptomy poczucia życiowego spełnienia, zapowiadające także pogodną
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starość, a lokowane w postawie dystansu do siebie i humorze. Co znamienne, wielu Rozmówców
deklarowało radość czerpaną z czasu emerytury wskazując rozmaite formy, w których jej
doświadczają. Analiza uzyskanego materiału dostarcza dowodów, że pozytywna psychologia
rozwojowa okresu starości, mimo traumatycznych źródeł, może zaistnieć tu i teraz.
WYKORZYSTANIE WIDEOTRENIGU KOMUNIKACJI W PROCESIE TERAPII REHABILITACJI
NEUROROZWOJOWEJ NIEMOWLĄT
Justyna Cieślińska,
PSYCHOLOGICZNEJ

INSTYTUT

MATKI

I

DZIECKA,

ZAKŁAD

WCZESNEJ

INTERWENCJI

ABSTRAKT: Cele procesu rehabilitacji neurorozwojowej nie ograniczają się wyłącznie do poprawy
funkcjonowania dziecka w sferze fizycznej, jej istotą jest uzyskanie możliwości sprawnego
funkcjonowania zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym oraz społecznym - mimo
istniejących trudności motorycznych niemowlęcia. Jedną z nowoczesnych metod pracy z diadą
rodzic – dziecko zagrożone ryzykiem niepełnosprawności - wydaje się być metoda Wideotreningu
Komunikacji (VIT). Przy opracowaniu metody wyraźnymi źródłami inspiracji dla twórców była
teoria społecznego uczenia się, jak również z teoria więzi i teoria systemów. Celem metody VIT
staje się analiza interakcji rodzic - dziecko nagrywanych przy użyciu kamery wideo. Nagrywanie na
kamerę przebiegu interakcji rodzica oraz dziecka, następnie omawianie ich procesu przebiegu
i ukazywanie nagranych momentów opartych na wrażliwości rodzica i gotowości do całkowitego
jego dopasowania się do czasowej organizacji zachowania dziecka, z czasem pomaga opiekunowi
modyfikować współtworzone z dzieckiem interakcje, których przebieg wyznaczany jest przez
regułę wzajemności. Metoda Wideotreningu Komunikacji pozwala na budowanie motywacji
opiekunów do uczestnictwa w procesie usprawniania dziecka, pomaga w optymalizacji terapii,
dostosowaniu terapii do możliwości dziecka oraz dąży do wspierania rodziców w trudnych
momentach leczenia. Wystąpienie będzie miało na celu przybliżenie aspektów pracy psychologa
oraz jego roli w procesie terapii w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci Instytutu Matki
i Dziecka. Dyskusji i namysłowi zostaną poddane działania terapeutyczne przy wykorzystaniu
metody Wideotreningu Komunikacji, które mogą wspierać zarówno pracę diagnostyczną, jak
i terapeutyczną z niemowlętami i ich rodzinami w procesie dalszego usprawniania rozwoju
dziecka.
STYL TOŻSAMOŚCI A RELIGIJNOŚĆ W RÓŻNYCH OKRESACH ŻYCIA CZŁOWIEKA
Dorota Czyżowska, UNIWERSYSTET JAGIELLOŃSKI
Ewa Gurba, UNIWERSYSTET JAGIELLOŃSKI
ABSTRAKT: Wśród wielu kryzysów z jakimi zdaniem Eriksona (1968, 2004) przychodzi zmagać się
człowiekowi w ciągu życia szczególnie znaczący jest ten w wyniku, którego kształtuje się
tożsamość. Pozytywne rozwiązanie kryzysu tożsamościowego oznacza, że osoba potrafi
odpowiedzieć na pytanie kim jest, do czego zmierza, co jest dla niej w życiu ważne
i zaangażować się w realizację stawianych sobie celów. Kształtowanie tożsamości oznacza
rozwinięcie osobistego punktu widzenia na kwestie natury politycznej, filozoficznej i religijnej oraz
wypracowanie przez osobę własnej hierarchii wartości (Erikson 1958, 1964, 1965). W tym
kontekście zasadne wydaje się pytanie o związki między budowaniem tożsamości
a religijnością jednostki, które postawiono podejmując prezentowane w ramach wystąpienia
badania. Jakkolwiek Erikson (1968) lokował kryzysy tożsamościowy w okresie adolescencji to nie
uważał, aby jej kształtowanie i rozwój zamykały się w tym okresie. Coraz częściej wskazuje się, że
budowanie przez osobę tożsamości znacznie wykracza poza adolescencję obejmując również
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wyłaniającą się i wczesną dorosłość. Ponieważ religijność, jak również zmiany w tożsamości
jednostki uwarunkowane są zarówno jej rozwojem w innych obszarach jak i zmieniającymi się
w biegu życia zewnętrznymi kontekstami jej życia i aktywności postanowiono porównać style
tożsamości oraz typy religijności i wzajemne ich zależności u osób w okresach rozwojowych,
w których kształtuje się i stabilizuje tożsamość, czyli w adolescencji, wyłaniającej się dorosłości
oraz wczesnej dorosłości. Badaniami objęto 1016 osób (559 kobiet i 457 mężczyzn) w wieku od 13
do 40 lat. W prowadzonych analizach rozważano zarówno siłę jak i kierunek związku między
stylami tożsamości a centralnością religijności w różnych okresach rozwojowych. Wyniki badań
wskazują na współzależność między poszczególnymi stylami tożsamości a religijnością pozwalając
równocześnie wnioskować o zmienności tych relacji w zależności od etapu rozwoju oraz płci.
EFEKTY TRENINGU UWAGI W DZIECIŃSTWIE ORAZ ICH TRANSFER NA PAMIĘĆ OPERACYJNĄ
I INTELIGENCJĘ PŁYNNĄ - ZNACZENIE WYJŚCIOWEGO POZIOMU BADANYCH FUNKCJI
POZNAWCZYCH
Monika Deja, UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY
Ludmiła Zając-Lamparska, UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY
Janusz Trempała, UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY
ABSTRAKT: W ostatnich latach wzrosło w psychologii zainteresowanie badaniami, które dotyczą
możliwości poprawy funkcjonowania poznawczego osób w różnym wieku pod wpływem
treningów. Badania pokazują, iż nawet krótkotrwały trening elementarnych funkcji poznawczych
prowadzi do bezpośredniej oraz stosunkowo długotrwałej poprawy w wykonaniu zadań
trenowanych. Dodatkowo obserwowane jest zjawisko transferu, polegające na rozszerzaniu się
efektów treningu na inne umiejętności poznawcze. Wyniki przeprowadzonych badań są jednak
niejednoznaczne (np. Au i in., 2014; Melby-Lervåg, Hulme, 2013; Soveri i in., 2016). Dodatkowo
badacze poszukują moderatorów efektywności treningu oraz zakresu transferu. Jednym z nich
może być wyjściowy poziom badanych zmiennych (Lövdén i in., 2012). Celem prowadzonych
badań była analiza efektów treningu uwagi wykonawczej u dzieci w okresie średniego
dzieciństwa oraz zakresu transferu na wykonanie zadań nietrenowanych, angażujących pamięć
operacyjną (transfer bliski) oraz inteligencję płynną (transfer daleki). Pod uwagę wzięto
wyjściowy poziom badanych funkcji poznawczych jako zmiennych, które mogą wiązać się
z efektywnością treningu. Badania miały charakter eksperymentalny. Wzięło w nich udział 180
prawidłowo rozwijających się dzieci w wieku 4 i 6 lat. Dzieci zostały dobrane do trzech
równoważnych pod względem płci i wieku grup: grupy treningowej (trening uwagi
wykonawczej), kontrolnej aktywnej (nazywanie obrazków) i kontrolnej pasywnej (brak
oddziaływań). Każda z tych grup obejmowała dzieci z obu grup wiekowych: dzieci 4-letnie (N=30)
i dzieci 6-letnie (N=30). Dzieci z grupy treningowej zostały poddane adaptacyjnemu,
komputerowemu treningowi uwagi. Trening trwał 4 tygodnie (14 sesji treningowych, 4 razy
w tygodniu przez ok. 8-10 minut). Dodatkowo w każdej grupie w preteście i postteście został
przeprowadzony pomiar pamięci operacyjnej i inteligencji płynnej. Wyniki badań pokazują, że a)
trening uwagi wykonawczej u dzieci prowadzi do poprawy wykonania zadań, angażujących
uwagę wykonawczą, pamięć operacyjną i inteligencję płynną; b) istnieje zależność pomiędzy
wyjściowym poziomem badanych funkcji poznawczych a zakresem poprawy w wykonaniu zadań
pod wpływem treningu.
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PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA POZYTYWNEJ ADAPTACJI W ADOLESCENCJI
Marzanna Farnicka, UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
ABSTRAKT: Celem prezentowanego projektu badań było ukazanie psychospołecznych
uwarunkowań funkcjonowania młodzieży. Kategorię adaptacji zaczerpnięto z paradygmatu
psychopatologii rozwojowej. Ze względu jednak na orientację rozwojową eksplorowano tylko jej
pozytywny biegun. Badania osadzono w koncepcji społecznego uczenia się, dlatego też sposób
funkcjonowania w relacjach społecznych traktowane jest jako efekt interakcji czynników
biopsychospołecznych. Problem ten jest ciągle aktualny bowiem dotyczy warunków optymalizacji
i wspierania rozwoju człowieka oraz szeroko rozumianej profilaktyki zaburzeń funkcjonowania
społecznego i psychicznego. Funkcjonowanie młodzieży badano w dwóch grupach: we wczesnej
i późnej adolescencji w obszarach realizacji zadań rozwojowych, relacji interpersonalnych oraz
osiąganego sukcesu szkolnego. Głównych uwarunkowań badanego zjawiska poszukiwano
w relacjach z innymi (odczuwane wsparcie, przywiązanie) oraz charakterystyce intrapsychicznej
(temperament, agresywność oraz odporność psychiczna). Grupę badaną stanowiło 1200
nastolatków w wieku między 12 a 19 rokiem życia. Plan przeprowadzonych badań to analizy
w porównaniach podłużnych w planie korelacyjnym. Wyniki badań wskazują na różne znaczenie
odporności psychicznej, relacji z rodzicami i nauczycielami w zależności od wieku i płci
adolescentów.
REKULTYWACJA ACTION RESEARCH (BADAŃ W DZIAŁANIU) JAKO ODPOWIEDŹ NA WYZWANIA
XXI WIEKU WE WSPÓŁCZESNEJ PSYCHOLOGII
Marzanna Farnicka, UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
ABSTRAKT: W wystąpieniu podjęto się próby ukazania możliwości rekultywacji idei badań
w działaniu. W aktualnym dyskursie naukowym podejście to jest pojmowane wieloznacznie: od
metody jakościowej, modelu badań i wprowadzania zmiany, po praktyczne narzędzie uczenia,
element praktyki, jak i ideę społeczną. Celem wystąpienia jest ukazanie filozoficznych
i historycznych źródeł tego podejścia w psychologii jako propozycji modelu badań empirycznych.
Wskazano ograniczenia i problemy, które paradygmat ten wnosi do współczesnej praktyki
naukowej.
POSTAWY WOBEC OSÓB STARSZYCH W UJĘCIU MIĘDZYKULTUROWYM
Tomasz Frąckowiak, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
Piotr Sorokowski, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
Agnieszka Sorokowska, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
Roksana Ciba, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
ABSTRAKT: Aktualne zmiany demograficzne, związane ze starzeniem się społeczeństw, są
głębokie i nieuniknione – bez względu na zamieszkiwaną szerokość geograficzną. Sposób
spostrzegania starszych ludzi ma wpływ na zachowania wobec seniorów, a także oddziałuje na
percepcję własnego starzenia się przez osoby starsze. Sposób funkcjonowania seniorów wiąże się
bowiem nie tylko z zachodzącymi wraz z wiekiem zmianami biologicznymi i psychicznymi, ale
również z treścią społecznego stereotypu człowieka starszego. W konsekwencji jednym
z uwarunkowań jakości starzenia się są postawy wobec osób starszych. Celem podjętych studiów
było zbadanie postaw wobec seniorów z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego.
Porównano postawy wobec osób starszych w czterech krajach: Boliwii, Polsce, Francji oraz
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Luksemburgu. Łącznie poddano analizie wyniki 372 osób, w tym 210 kobiet i 162 mężczyzn,
w wieku od 18 do 55 roku życia. W badaniu wykorzystano zmodyfikowaną Skalę Spostrzegania
Osób Starszych C. Lockenhoff (2009). Przeprowadzone badanie wykazało, że postawy wobec
seniorów różnią się w poszczególnych krajach. Społeczeństwo w Boliwii przychylniej spostrzegało
osoby starsze w zakresie uczenia się nowych informacji, jakości pamięci oraz zadowolenie z życia.
Natomiast w wymiarze możliwości radzenia sobie z codziennymi obowiązkami, mądrości życiowej
i autorytetu lepiej spostrzegani byli seniorzy z krajów wysokorozwiniętych. W wymiarze wiedzy
o świecie nie odnotowano różnić w poszczególnych krajach.
MŁODZIEŻ LGB: STRATEGIE UJAWNIANIA ORIENTACJI SEKSUALNEJ I ICH KONSEKWENCJE
Magdalena Grabowska, UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY
ABSTRAKT: Celem referowanego projektu było rozpoznanie i opisanie strategii ujawniania przez
młodzież nieheteroseksualnej orientacji w grupie rodzinnej i rówieśniczej oraz analiza
konsekwencji wyboru danej strategii. Badaniami jakościowymi i ilościowymi objęto 80
nastolatków. Ustalono, że młodzież stosuje najczęściej trzy strategie ujawniania o różnych
skutkach dla relacji rówieśniczych i rodzinnych. Owe strategie to; (1) ujawnienie bezpośrednie –
rozmowa z rówieśnikiem/rodzicem, (2) ujawnienie za pośrednictwem innej osoby oraz (3)
ujawnienie pośrednie poprzez dostarczanie rodzicom/rówieśnikom wskazówek. Wyniki owego
projektu wydają się istotne z perspektywy poradnictwa psychologicznego i efektywności
wspierania rozwoju młodzieży LGB.
WSPÓŁCZEŚNI BABCIE I DZIADKOWIE – ANALIZA SCHEMATU SPOŁECZNEGO ROLI BABCI
I DZIADKA W SYSTEMIE POZNAWCZYM OSÓB W ŚREDNIEJ I PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI
Joanna Hadzicka, UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
ABSTRAKT: Tematyka dotycząca babć i dziadków coraz częściej podejmowana jest przez badaczy
i teoretyków, m.in. ze względu na przekształcenia, jakim podlega współcześnie bycie babciądziadkiem. Dostępne w literaturze opisy obejmują przede wszystkim próby ustalenia stylów
pełnienia roli, typów babć-dziadków, ról rodzinnych realizowanych przez babcie i dziadków czy
znaczenia roli babci-dziadka (np. Neugarten, Weinstein 1964; Kivnick 1982; Cherlin, Furstenberg
1986; Bengston 1985; Dellmann-Jenkins, Hollis, Gordon 2005; Thiele, Whelan 2008; Findler,
Taubman-Ben-Ari, Nuttman-Shwartz, Lazar 2013). Jednym z możliwych podejść do problematyki
jest zwrócenie uwagi na poznawczą reprezentację roli babci-dziadka u osób pełniących tę rolę lub
predystynowanych do niej. Przyjmując, że podstawowym elementem strukturalnym
i funkcjonalnym wiedzy semantycznej na temat otoczenia społecznego jest schemat społeczny,
na wiedzę o roli babci-dziadka składa się (1) wiedza deskryptywna na temat cech fizycznych,
psychicznych i zachowania babć-dziadków, (2) afektywna na temat cech afektywnych i własnych
przeżyć emocjonalnych wzbudzonych przez babcie-dziadków oraz (3) funkcjonalna na temat cech
funkcjonalnych i własnych zachowaniach w stosunku do babć-dziadków (Wojciszke 1986).
Z punktu widzenia formalnej budowy schematu, wiedzę na temat roli babci i dziadka opisać
można poprzez określenie wymiarów ją charakteryzujących, relacji, które pomiędzy nimi
zachodzą, oraz ich typowych i skrajnych wartości. Na bazie tej perspektywy teoretycznej
stworzone zostało narzędzie do badania schematu społecznego roli babci i dziadka osób
w środkowej i późnej dorosłości (pełniących lub predystynowanych do pełnienia tej roli). Proces
konstrukcji oraz analiza narzędzia na podstawie badań pilotażowych będą stanowiły zasadniczą
część wystąpienia, próbując tym samym udzielić odpowiedzi na pytanie: kim są współcześni
babcie i dziadkowie?
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KU DOROSŁOŚCI CZYLI STOPNIOWE ZOBOWIĄZYWANIE SIĘ
Natalia Hoffman, UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU i SWPS UNIWERSYTET
HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY
ABSTRAKT: Wchodzenie w okres dorosłości zakłada podejmowanie nowych ról, ich redefinicję
oraz odnalezienie swojego miejsca w świecie społecznym. Jedną z najczęściej przedstawianych
cech dorosłości jest zdolność do podejmowania samodzielnych wyborów oraz zachowania wobec
nich wierności. Zdolność do zobowiązania się wobec czegoś lub kogoś jawi się zatem jako jedna
z ważniejszych charakterystyk okresu wczesnej dorosłości, w którym to czasie młodzi dorośli
podejmują się pierwszej poważnej pracy zawodowej i wchodzą w długoterminowe związki.
Zmiany społeczno-kulturowe uruchamiają inne, niż w połowie ubiegłego wieku, procesy
jednostkowe w rozwoju człowieka, począwszy już od wczesnego dzieciństwa. Skutki owych
zmian są szczególnie widoczne w tzw. okresach przejściowych. W Polsce, obserwuje się
w ostatnich dekadach odraczanie podejmowania dojrzałych zobowiązań, takich jak np.
wyprowadzenie się z domu rodzinnego, czy założenie rodziny. Coraz częściej młodzi ludzie
kontynuują edukację po ukończeniu szkoły średniej Takie zmiany mogą świadczyć o pojawieniu się
nowej, nienormatywnej fazie rozwojowej, nazwanej przez J.J. Arnetta wyłaniającą się
dorosłością.
INTERNET JAKO NOWA FORMA EKSPLORACJI W ROZWOJU TOŻSAMOŚCI
Natalia Hoffmann, UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU i SWPS UNIWERSYTET
HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY
ABSTRAKT: Rozwój tożsamości jest jednym z kluczowych zagadnień współczesnej psychologii
rozwoju. Odpowiedź na pytanie kim jesteśmy i jak chcemy kierować naszym życiem wydaje się
być coraz trudniejsza w dynamicznie zmieniających się czasach historyczno-kulturowych. Wielość
i różnorodność ofert tożsamościowych sprawia, że proces podejmowania decyzji staje się coraz
bardziej skomplikowany, a zachowanie wierności wobec życiowych wyborów coraz trudniejsze.
J. E. Marcia wyodrębnił następujące dwa wymiary tożsamości: eksplorację i zobowiązanie.
Pierwszy z nich dotyczy eksperymentowania z rozmaitymi rolami społecznymi oraz próbowania
różnych stylów życia. Drugi zaś jest związany z dokonywaniem wyborów oraz pozostawaniem
wiernym wobec swoich zobowiązań. Internet umożliwia eksploracje w dokonywaniu
samookreśleń. Każdy może stać się kim chce w wirtualnej przestrzeni. W związku z czym,
niektórzy tworzą zupełnie nowe, fikcyjne tożsamości, które rekompensują doświadczane w życiu
codziennym braki. Internetowa tożsamość może zatem spełniać funkcje terapeutyczne,
autoprezentacyjne, autopromocyjne, twórcze czy ekshibicjonistyczne. Wypróbowywanie różnych
sposobów samookreślenia, może wzbogacić tożsamości jednostki, natomiast jeżeli proces ten
trwa zbyt długo może uniemożliwić rozwój spójnego, podmiotowego obrazu siebie.
OCENA JAKOŚCI ŻYCIA A WYSTĘPOWANIE OBJAWÓW LĘKOWYCH I DEPRESYJNYCH
U OSÓB LECZĄCYCH SIĘ Z NIEPŁODNOŚCI
Anna Jarmołowska, UNIWERSYTET GDAŃSKI
Ewa Dudek-Kuźmicka, INDYWIDUALNA PRAKTYKA PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNA FUNDACJA DWIE KRESKI SWISSMED
ABSTRAKT: Niepłodność jest chorobą cywilizacyjną, która dotyka ludzi młodych w okresie ich
największej aktywności. Może stać się jednym z najsilniej stresujących wydarzeń życiowych,
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szczególnie, jeżeli posiadanie dziecka dla partnerów stanowi ważny aspekt ich wzajemnych relacji
i jest jednym z najważniejszych zadań rozwojowych. Niepłodność wpływa na wiele aspektów
życia człowieka determinując jego jakość: warunkuje postrzeganie siebie, własną samoocenę,
relacje z partnerem i otoczeniem, rzutuje na plany i oczekiwania dotyczące przyszłości, wzmaga
frustrację oraz wywołuje poczucie pustki. Celem pracy było poszukiwanie i identyfikacja
problemów psychospołecznych u osób z rozpoznaniem niepłodności, w szczególności
występowania objawów depresyjnych i lękowych oraz ocena wpływu choroby na jakość życia.
Badaniami zostało objętych 100 osób z diagnozą niepłodności. Wykorzystane zostały 2
kwestionariusze HADS-M Szpitalna Skala Lęku i Depresji, oraz FertiQol International Kwestionariusz badający jakość życia osób dotkniętych niepłodnością. Wyniki badań wskazują na
występowanie wielu różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami zarówno w sferze społecznej,
emocjonalnej, poznawczej, jak i relacyjnej oraz pozwalają zidentyfikować czynniki warunkujące
jakość życia u osób doświadczających niepłodności.
CZAS PRZEMIANY I CZAS ZMIANY JAKO DWIE ODMIANY CZASU PSYCHOLOGICZNEGO
Henryk Jarosiewicz, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
ABSTRAKT: Wystąpienie jest refleksją teoretyczną nad zjawiskiem czasu w kontekście własnego
modelu podmiotu osobowego i procesu rozwojowego. W czasie rzeczywistym, który jest czasem
psychologicznym, związanym z trwaniem podmiotu (Bergson), autor wyróżnia dwie kategorie:
czas zewnętrzny (obiektywny, przedmiotowy) oraz czas wewnętrzny (subiektywny, tj.
podmiotowy). Warunkiem upływu czasu zewnętrznego są zmiany (materialne), które są dane
w obserwacji (doświadczeniu zewnętrznym); ich wytworem są spostrzeżenia (i treści poznanie).
Warunkiem istnienia czasu wewnętrznego są przemiany podmiotu, rozumiane jako jego
aktualizacja (wg Arystotelesa: przejście od możności do spełnienia) w relacjach ze światem; są
one dane w postaci przeżycia, a ich wytworem są uczucia i dążenia. Wraz z powyższym
ustaleniem kategoria „fazy rozwojowej” (okresu w życiu) przestaje być inwariantem rozwoju,
gdyż zjawisko czasu jest funkcją rodzaju nawiązanej relacji ze światem. Relacja ta jest typowa:
bądź to - bardziej - związana ze spostrzeganiem, bądź to z przeżyciem i odczuciem. A ponieważ
autor przyjmuje, że rozwój jest przemianą podmiotu w relacji ze światem, zatem dokonuje się on
w czasie wewnętrznym, którego źródłem (genezą) są przeżycia i pragnienia. Podmiot osobowy
żyje nie tylko we własnym świecie wewnętrznym, ale też we własnym czasie. Zaproponowaną
typologię czasu psychologicznego autor ilustruje przykładami z praktyki psychologicznej oraz
twórczości artystycznej. W doradztwie kariery zawodowej uprawianym w nurcie adlerowskim
wskazuje się, że decyzje zawodowe są związane z pewnymi przeżyciami i wyborami, które –
dokonane we wczesnym dzieciństwie - stają się scenariuszami aktywności zawodowej człowieka
dorosłego. W wytworach wielu artystów, np. I. Bergmana, widzimy przejaw tego, że czas ten nie
zawsze „biegnie do przodu”, bywa, że czas się zatrzymuje i artysta „krąży” wokół pewnych
ważnych zdarzeń życiowych.
ROUTINE BASED MODEL - CAŁOŚCIOWY MODEL WSPARCIA DZIECKA I JEGO RODZINY
Natalia Józefacka, AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ
W WARSZAWIE
Sylwia Wrona, UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
Lucyna Legierska, SŁONECZNA KRAINA
ABSTRAKT: Globalizacja wpływa na każdą dziedzinę życia z którą się spotykamy. W nauce zaś
procesy globalizacji znajdują między innymi odzwierciedlenie w ideach nurtu praktyki opartej na
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dowodach empirycznych (evidence-based practice EBPP). Określenia „medycyna oparta na
dowodach empirycznych” (evidence-based medicine, EBM), używa się od lat ’90, wskazując na
konieczność uwzględniania przede wszystkim wyników badań naukowych, a nie – jak dotąd –
klinicznych, dla uzasadnienia decyzji wyboru procedury leczenia konkretnego pacjenta. W 2005 r.
Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne zarekomendowało model evidence-based practice
w praktyce psychologicznej (APA, 2006). Bazując na tych założeniach postanowiliśmy
wprowadzić model współpracy pomiędzy terapeutami, nauczycielami i rodzicami w celu
wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością. Wprowadzony model jest oparty
o badania naukowe i funkcjonuje do tej pory w kilku krajach, o różnych kulturach - m. in USA,
Tajwanie, Singapurze, Polsce. Model opracowany został przez Robina McWilliam’a pod nazwą
Routine Based Model. W ramach prezentacji przedstawimy założenia modelu, jego
funkcjonowanie oraz to, jak odpowiada na współczesne potrzeby rodziny. Zaprezentujemy też
etapy jego implementacji i wskażemy na zależności pomiędzy współpracą z rodziną, a ich
możliwościami odnalezienia się we współczesnym środowisku.
ZWIĄZEK POMIĘDZY NIETOLERANCJĄ NIEPEWNOŚCI A MOTYWAMI
I SATYSFAKCJĄ Z ŻYCIA OSÓB W OKRESIE WCZESNEJ DOROSŁOŚCI

RODZICIELSKIM

Alicja Kalus, UNIWERSYTET OPOLSKI
Wiktoria Kubiec, UNIWERSYTET OPOLSKI
ABSTRAKT: Celem przeprowadzonego badania było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Czy
istnieją istotne zależności pomiędzy nietolerancją niepewności a motywami rodzicielskimi
i zadowoleniem z życia u młodych dorosłych w różnych typach związku intymnego (związek
małżeński, kohabitacja oraz single)? Badania prowadzone są w perspektywie teoretycznej
nietolerancji niepewności oraz w perspektywie rozwojowej (rodzicielskie zadania rozwojowe).
Badaniem objęto osoby (N=212) w okresie wczesnej dorosłości Wykorzystano następujące
narzędzia badawcze: Skala Nietolerancji Niepewności IUS (wersja eksperymentalna),
Kwestionariusz Motywów Rodzicielskich W. Millera CBQ (polska adaptacja M. Mynarska, J. Rytel)
oraz Skala Satysfakcji z Życia SWLS (polska adaptacja Z. Juczyński). Otrzymane wyniki badań
wykazały istnienie wielu zależności. Do najważniejszych należą: (1) w grupie singli związek między
satysfakcją z życia a nietolerancją niepewności jest ujemny, umiarkowany (r = -. 34; p = .001).
Obserwuje się także istotną statystycznie dodatnią, umiarkowaną zależność między nietolerancją
niepewności a pozytywnymi motywami rodzicielskimi (r = 0,37; p <.001); (2) obserwuje się istotne
statystycznie zależności pomiędzy zmienną satysfakcja z życia a nietolerancja niepewności
w grupie osób żyjących w kohabitacji. Kierunek tych zależności jest umiarkowanie ujemny
(r = -. 45; p = .001); (3) w grupie osób pozostających w związku małżeńskim widoczna jest ujemna
słaba korelacja zmiennych nietolerancja niepewności i satysfakcja z życia (r = -. 27, p = 0,022).
Satysfakcja z życia pozostaje w istotnej zależności z negatywnymi postawami rodzicielskimi
(r = 0,26; p = 0,026) oraz stażem związku małżeńskiego (r = -. 24; p = 0,043); (4) Analiza HSD posthoc Tukeya wykazała znaczące różnice między singlami a osobami pozostającymi w związku
małżeńskim (t = 3,68; pTukey<.001) oraz w ko habitacji (t = 2,67; pTukey = 0,022). W grupie singli
obserwowano istotnie statystyczne niższe wartości w zakresie zmiennej satysfakcja z życia (M =
23,10; SD = 5,48), niż w przypadku osób pozostających w kohabitacji (M = 25,40; SD = 4,50)
i małżeństwie (M = 25,90; SD = 4,30).
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DUCHOWOŚĆ I JEJ ROLA DLA JAKOŚCI ŻYCIA SENIORÓW. DIALOG RZECZYWISTOŚCI
WEWNĘTRZNEJ Z ZEWNĘTRZNĄ
Magdalena Kapała, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
ABSTRAKT: W prezentacji przedstawię konstrukt wrażliwości duchowej i metodę jej pomiaru Inwentarz wrażliwości duchowej (SSI). Zaprezentuję wyniki badań nad relacją między
wrażliwością duchową (dyspozycja do doświadczania duchowości, przejawiająca się
w ujmowaniu zdarzeń w perspektywie transcendentnej i ostatecznej, we wrażliwości moralnej
oraz umiejętności odnajdywaniu sensu w sytuacjach paradoksalnych i granicznych) oraz
poczuciem jakości życia przeprowadzonych wśród starszych dorosłych (60) żyjący
w dynamicznych, niepewnych i płynnych warunkach współczesnego świata. Wrażliwość duchowa
okazała się grać integralną, prorozwojową i prozdrowotną rolą w życiu osób starszych w epoce
postmodernizmu. Rozwinięta wrażliwość duchowa pomaga zachować poczucie podmiotowości
w warunkach współczesności, zapobiega też uprzedmiatawianiu innych. Promuje postawę
dialogiczną – względem samego siebie, względem innych ludzi, względem rzeczywistości.
ROLA EGOCENTRYZMU MŁODZIEŃCZEGO W PODEJMOWANIU ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH
PRZEZ MŁODZIEŻ
Grażyna Katra, UNIWERSYTET WARSZAWSKI
ABSTRAKT: Adolescencja jest tym okresem życia, w którym nasilają się zachowania ryzykowne
(ZR), zagrażające zdrowiu, życiu, które stanowią potencjalny czynnik utrudniający lub/i
zakłócający prawidłowy psychiczny i fizyczny rozwój osoby. W prezentowanym podejściu
zróżnicowano ZR na ZR negatywne i pozytywne (Hansen, Breivik 2001). Podejmowanie zachowań
ryzykownych jest uwarunkowane różnorodnymi czynnikami natury indywidualnej
i kontekstowymi. Jednym z takich czynników może być egocentryzm młodzieńczy (EM) (Elkind
1967), rozumiany jako właściwość funkcjonowania poznawczego i społecznego adolescentów.
Polega on na skupianiu się na swoich przeżyciach i poczynaniach dotyczących własnego „ ja”,
widzianych z szerszej perspektywie odniesień społecznych. Osoby o wysokim poziomie
egocentryzmu są bardziej skupione na tym, jak są spostrzegane i oceniane przez innych
(w szczególności rówieśników), przeszacowują swoje możliwości, sprawczość i odporność na
niekorzystne czynniki i wydarzenia, cechuje je idealizm i skupianie się na mniej ważnych
szczegółach. Z jednej strony EM wiąże się z rozwojem poznawczym, z drugiej jest efektem
niewielkiego doświadczenia życiowego (społecznego) nastolatka. Podstawową właściwością
jednostki „pchającą” ją w stronę ZR jest potrzeba poszukiwania wrażeń (Zuckerman 1990), której
zaspokojenie wiąże się z preferowaniem silnie stymulujących sytuacji, często niosących ryzyko.
Można zatem postawić pytanie, czy obie zmienne wchodzą ze sobą w interakcję i czy np. EM
może wzmacniać lub osłabiać działanie potrzeby poszukiwania doznań. Odpowiedź na to pytanie
nie tylko będzie przyczynkiem do poszerzenia naszej wiedzy o uwarunkowaniach ZR
w okresie dorastania, ale może mieć także walor aplikacyjny. W tym celu przeprowadzono
badanie w modelu korelacyjnym w grupie 351 nastolatków, w wieku 13-17 lat, w którym
wykorzystano dwa autorskie kwestionariusze (po weryfikacji ich właściwości
psychometrycznych) oraz skróconą wersję Skali Poszukiwania Doznań Zuckermana. Otrzymane
wyniki wykazały istotny związek pomiędzy poziomem egocentryzmu młodzieńczego,
a poszukiwaniem doznań i podejmowaniem zachowań ryzykownych wśród młodzieży. Analiza
wyników pozwoliła także ustalić zależności pomiędzy EM a potrzebą poszukiwania doznań.
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POSTAWY RODZICIELSKIE W RODZINIE POCHODZENIA A REALIZACJA ZADAŃ ROZWOJOWYCH
MŁODYCH DOROSŁYCH
Katarzyna Kocoń-Rychter, WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSNOWCU
Joanna Matyjaszczyk, WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSNOWCU
ABSTRAKT: Celem prezentowanego badania była analiza relacji pomiędzy retrospektywną
percepcją postaw rodzicielskich a realizacją zadań rozwojowych charakterystycznych dla okresu
wczesnej dorosłości. Pilotażowymi badaniami zostali objęci młodzi dorośli (N=60) w wieku 18-35
lat. Zastosowano dwa kwestionariusze: Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw
Rodziców (KPR-Roc) autorstwa Mieczysława Plopy (2008) oraz Kwestionariusz Zadań
Rozwojowych (KZR) skonstruowany przez Krzysztofa Rubachę (2000). Z przeprowadzonych
wstępnych analiz wynika, że młodzi dorośli prawidłowo realizują zadania rozwojowe
charakterystyczne dla okresu, w którym się znajdują. Retrospektywna ocena postaw rodziców
w badanej grupie wskazuje, że relacje Ojciec-Dziecko odbierane były w ocenie badanych jako
mało akceptujące, dające mało autonomii. Ojcowie reprezentują w retrospektywnej ocenie
swoich dorosłych dzieci postawę umiarkowanie właściwą w wymiarze Wymaganie oraz pożądaną
w wymiarze Niekonsekwencji i Ochraniania. Wyniki analiz retrospektywnej oceny postaw matek
prezentują się podobnie, jednak jako dające jeszcze mniej akceptacji niż ojcowie. W wymiarze
Wymagania według średnich wyników analiz matki oceniono na reprezentujące postawę
umiarkowanie właściwą, w wymiarze Niekonsekwencji – postawę pożądaną a w wymiarze
Ochranianie postawę umiarkowanie właściwą.
UCZEŃ XXI WIEKU
SPRAWDZIANÓW

–

ODRABIANIE

PRACY

DOMOWEJ

I

PRZYGOTOWYWANIE

DO

Marta Korporowicz, UNIWERSYTET ŁÓDZKI
ABSTRAKT: Rozwój techniki, zmiany w funkcjonowaniu rodziny, wpływają na dziecko, sposób
realizacji przez niego zadań, stawianych wobec niego oczekiwań, w tym także na stawiane wobec
niego wymagania edukacyjne i sposoby uczenia się i zdobywania umiejętności. Obecnie uczniowie
mają możliwość bardzo łatwego i szybkiego wyszukiwania i zdobywania potrzebnych im
informacji. Fakt ten często wywołuje u nich niechęć i brak motywacji do większego
zaangażowania się w proces uczenia się. Rodzi się więc pytanie, jak zachęcić dzieci do wkładania
większego wysiłku w proces uczenia się i rozwijać w nich chęć do samodzielnego zdobywania
wiedzy. Temat ten zostanie zgłębiony zarówno poprzez przegląd i prezentację aktualnych badań
naukowych, jak i studiów indywidualnych przypadków pochodzących z doświadczenia
zawodowego prelegenta.
NARZĘDZIA DO POMIARU GOTOWOŚCI DO ZADAWANIA PYTAŃ - PIERWSZEGO ETAPU
MYŚLENIA KRYTYCZNEGO
Magdalena Kosno, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
Marta Białecka-Pikul, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
Karolina Byczewska-Konieczny, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
Krystian Barzykowski, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
ABSTRAKT: Myślenie krytyczne obejmuje zbiór różnych umiejętności poznawczych, składających
się na tzw. myślenie naukowe, a także pewne dyspozycje, wyrażające się w otwartości,
dociekliwości, elastyczności, skłonności do szukania wyjaśnień, czy gotowości do przyjmowania
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różnych punktów widzenia. Gotowość do poddawania w wątpliwość posiadanej wiedzy,
eksploracja i dociekliwość, wyrażają się m.in. w zadawaniu pytań w poszukiwaniu rzetelnych
informacji i źródeł wiedzy (Lai, 2011; Zimmerman, 2007). Według Facione (1990) umiejętność
zadawania pytań jest istotnym etapem myślenia krytycznego. Większość badań nad myśleniem
krytycznym była prowadzona z udziałem adolescentów oraz studentów; rzadko podejmowano
badania wśród dzieci młodszych. Celem prezentowanych badań było stworzenie narzędzi do
pomiaru gotowości do zadawania pytań dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Podczas
prezentacji przedstawione będą trzy zadania, które miały na celu określenie umiejętności do
generowania pytań, zadawania pytań w sytuacji problemowej oraz w sytuacji braku
wystarczających informacji. Wyniki uzyskane przez dzieci siedmio- i dziewięcioletnie,
dyskutowane będą w odniesieniu do koncepcji rozwoju myślenia krytycznego Deanny Kuhn
(1999).
FUNKCJE ZARZĄDZAJĄCE I DWUJĘZYCZNOŚĆ MIGOWO-MÓWIONA
Justyna Kotowicz, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
W KRAKOWIE
Bencie Woll, UNIVERSITY COLLEGE LONDON, UK
ABSTRAKT: W prezentowanych badaniach klasyczne zagadnienie dotyczące związku myślenia
z językiem (Wygotski, 1989) zostało podjęte z nowej perspektywy: poszukiwania zależności
pomiędzy funkcjami zarządzającymi i dwujęzycznością migowo-mówioną (obejmującą język
migowy i odrębny od niego język mówiony). Współczesne badania wskazują, że rodzaj
dwujęzyczności ma znaczenie dla rozwoju poznawczego dzieci, np. dwujęzyczność zbalansowana
w środowisku rodzinnym przynosi korzyści poznawcze u dzieci w średnim dzieciństwie w zakresie
giętkości myślenia (Barac, Moreno, Bialystok, 2016). W prezentowanych badaniach postanowiono
odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób dwujęzyczność migowo-foniczna wpływa na funkcje
zarządzające słyszących dzieci w późnym dzieciństwie. W projekcie porównano poziom funkcji
zarządzających słyszących dzieci o różnym doświadczeniu językowym (dwujęzyczność migowomówiona: N = 33, dwujęzyczność mówiona: N = 35, jednojęzyczność: N=32). Wymienione grupy
nie różniły w zakresie następujących komponentów funkcji zarządzających: pamięci roboczej
(zadanie: ang. odd one out, F(2,96) = 1.110, p = .334, częściowe η2=.023) i giętkości myślenia
(zadanie: ang. Children’s color trail test, F(2,91) = 1.053, p = .353, częściowe η2=.023 ). Grupa dzieci
o dwujęzyczności migowo-mówionej osiągnęła lepsze wyniki w hamowaniu niż dzieci
jednojęzyczne (zadanie Simona: F(2,92) =3.546, p = .033, częściowe η2=.072; post hoc Bonferroni
test p < .05), przy czym wielkość efektu była mała. Niewielki lub mały wpływ obu rodzajów
dwujęzyczności na procesy poznawcze może wynikać z mniejszego zbalansowania
dwujęzyczności w domu, niezależnie od tego, czy dwujęzyczność dotyczy dwóch języków
migowych lub dwóch języków mówionych. Zaprezentowanie badania są zgodne
z współczesnym rozumieniem związku dwujęzyczności z funkcjami zarządzającymi
zaproponowanym przez zespół badaczy pod kierownictwem Bialystok (Anderson, Mak,
KeyvaniChahi, Bialystok, 2018).
PORTRET MATKI W RELACJI MŁODYCH DOROSŁYCH I SENIORÓW
Iwona Krosny-Wekselberg, DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA
Alicja Keplinger, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
ABSTRAKT: Celem badań jest rozpoznawanie systemu znaczeń, których podmiot używa do
opisania, a zatem też i zrozumienia istoty obrazu i roli matki we własnym życiu. Analizując tekst
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osoby (cechy narracji) uzyskujemy wgląd w sposób przeżywania (doświadczania) świata, sposób
jego rozumienia i samo rozumienie, nawiązując do kryteriów wartościowania swoich doświadczeń
w relacji z osobą matki (por. Straś-Romanowska 2016). W badaniu zastosowano technikę
nazwaną „Portret matki”, które polegała na swobodnym opisie sylwetki własnej matki. Badanie
świadomie formułowanych treści polegało na rozpoznawaniu sposobów konstruowania znaczeń
w określonym miejscu i czasie, sposobu rozumienia, odczuwania i porządkowania zdarzeń w
umyśle osoby opisującej postać własnej matki (por. Straś-Romanowska, 2017). Badania mają
charakter analizy porównawczej, międzypokoleniowej. W badaniu wzięło udział w sumie 80 osób,
a w tym 50 osób – młodzi dorośli oraz 30 osób – osoby w późnej dorosłości (seniorzy) w wieku
20-83 lat. W grupie młodszej ok. 65 % osób badanych jest płci żeńskiej, a w grupie starszej 80%
osób badanych stanowią kobiety. Wyniki poddano analizie frekwencyjnej, której celem było
ustalenie częstości występowania określonych przez osoby badane charakterystyk w opisie
portretu matki. Zastosowano też analizę sposobów konstruowania znaczeń. Poszukujemy
w badaniu podobieństw i odmienności w sposobie opowiadania o swojej matce. Badania mają
charakter eksploracyjny. Jest potrzeba zebrania jeszcze więcej liczby danych, aby można było
odtworzyć współczesny portret matki opisany przez przedstawicieli dwóch generacji młodych
dorosłych oraz seniorów, ich sposób rozumienia i nadawania znaczeń tak istotnej postaci
w biografii jednostki jaką jest matka. Budowanie relacji oraz więzi międzypokoleniowej poprzez
pokazywanie podobieństw międzypokoleniowych w opisie i interpretacji osoby matki.
Obserwowanie zmian międzygeneracyjnych zachodzących w relacjach rodzinnych, a zwłaszcza
w relacji z matką. Analiza porównawcza międzypokoleniowa percepcji osoby matki, jej roli w życiu
jednostki w ujęciu pokolenia młodych dorosłych oraz seniorów. Uzyskanie wglądu w sposób
doświadczania relacji z matką i nadawania tym relacjom indywidualnych znaczeń.
JAKOŚĆ ŻYCIA RODZINY Z DZIECKIEM Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
Kamila Kuprowska-Stępień, AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ
W WARSZAWIE
ABSTRAKT: Jakość życia rodziny to konstrukt całościowy, który obejmuje wiele różnych dziedzin
życia. Ponadto jakość życia rodziny ma charakter systemowy, ponieważ zwraca uwagę na
doświadczenia poszczególnych członków rodziny, a także rodziny jako całości. Pierwsze badania
nad jakością życia rodziny osób niepełnosprawnych były prowadzone w latach 90 ubiegłego
wieku. Obecnie w literaturze polskiej oraz zagranicznej można znaleźć prace dotyczące jakości
życia rodzin dzieci lub osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną (Wyczesany, 2006;
Zasępa, Wołowicz, 2010; Neikrug i in., 2011; Minnes i in., 2007). Pomimo znaczącego wzrostu
rozpoznań autyzmu wśród coraz młodszych dzieci oraz wpływu objawów tego zaburzenia na
funkcjonowanie rodziny (np. Pisula, 2017) niewiele jest prac prezentujących wyniki badań jakości
życia rodziny w tej populacji dzieci. Celem prowadzonych badań było określenie jaka jest jakość
życia rodzin wychowujących dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W badaniu
wykorzystano Kwestionariusz Jakości Życia Rodziny (wersja ogólna) – Family Quality of Life
Survey - 2006 opracowany przez zespół I. Browna w polskiej adaptacji E. Zasępy. Na podstawie
kwestionariusza wyróżniono 9 dziedzin jakości życia rodziny. Są to: zdrowie rodziny, sytuacja
finansowa, relacje rodzinne, wsparcie innych osób, pomoc społeczna i usługi specjalistyczne,
system wartości, kariera zawodowa i przygotowanie do kariery, czas wolny i rekreacja, interakcje
społeczne. Każda z dziedzin jest opisana poprzez ocenę obiektywną oraz subiektywną, która
składa się z sześciu wymiarów takich jak: znaczenie, możliwości, osiągnięcia, inicjatywa, stabilność
i satysfakcja. W badaniu wzięło udział 61 rodzin dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz
61 rodzin dzieci o prawidłowym rozwoju. Rodziny z obu grup badawczych zostały podzielone
według miejsca zamieszkania, tj. duże miasto lub małe miasto. Ponadto zebrano dane
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demograficzne dotyczące dziecka (wiek dziecka, wiek w momencie otrzymania diagnozy,
placówka edukacyjna) oraz rodziców (wiek, wykształcenie). Przeprowadzona analiza wyników
wykazała, iż jakość życia rodzin w poszczególnych dziedzinach jest niższa w rodzinach dzieci
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w porównaniu do rodzin dzieci o prawidłowym rozwoju. Co
więcej analiza regresji wykazała, iż w rodzinach dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
największy wpływ na jej ogólną ocenę oraz poziom satysfakcji ma sytuacja finansowa. Natomiast
w rodzinach dzieci o prawidłowym rozwoju jakość życia rodziny istotnie wiąże się z relacjami
rodzinnymi.
POTENCJAŁ ROZWOJOWY OKRESU ADOLESCENCJI - PRÓBA KONCEPTUALIZACJI
Karolina Kuryś-Szyncel, UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
Barbara Jankowiak, UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ABSTRAKT: Celem wystąpienia jest próba konceptualizacji potencjału okresu adolescencji.
Podstawę teoretyczną stanowią koncepcje rozwoju człowieka w biegu życia (m.in. E. H. Eriksona)
oraz założenia wynikające z konstruktywizmu poznawczego i społecznego. Autorki zakładają, że
potencjał rozwojowy można opisać za pomocą dwóch wymiarów. Po pierwsze, czasu,
wyznaczającego moment wypełniania zadań rozwojowych (punktualność vs. niepunktualność).
W czasie dokonuje się również wybór zadań według własnych potrzeb w wyniku decyzji
personalizacyjnych oraz zaznacza się wyjątkowość adolescencji jako „okresu przejścia” Po drugie,
miejsca, rozumianego jako przestrzeń indywidualna (dotycząca funkcjonowania fizycznego,
umysłowego, emocjonalnego, moralnego) i społeczno-kulturowa (odwołująca się do własnych
relacji ze światem i innymi ludźmi). Czas i przestrzeń są rozumiane jako dwa wymiary, w których
człowiek żyje, które sam konstruuje i, przez które nadaje sens otaczającej rzeczywistości.
Różnorodność wyborów tożsamościowych warunkowana jest możliwością spersonalizowanego
postrzegania czasu i przestrzeni przez dorastającego człowieka.
GRY KOMPUTEROWE A WYOBRAŹNIA I ZDOLNOŚCI TWÓRCZE
Wiesława Limont, PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU
Mariusz Pacek, Absolwent UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
ABSTRAKT: Celem badań było szukanie odpowiedzi na pytanie czy istnieje zależność między
grami komputerowymi a zdolnościami i wyobraźnią twórczą oraz wiekiem, płcią i czasem
poświęcanym grom przez młodzież w wieku 13–16 lat. Badania przeprowadzono wśród uczniów
(n=80, Dz=35 ), którzy zostali podzieleni na trzy grupy, zróżnicowane ze względu na intensywność
zainteresowań grami. Zdolności twórcze badano z wykorzystaniem TCT–DP Urbana i Jellena
a - wyobraźnię twórczą - testem TWPA opracowanym przez Wiesławę Limont. Wyniki wykazały,
że chłopcy bardziej interesują się grami niż dziewczynki a także, że najwięcej czasu na gry
poświęcają uczniowie w wieku 15 lat. Uczniowie z tej grupy wiekowej, w porównaniu do
pozostałych grup, uzyskali wysokie wyniki w TCT–DP i w TWPA. Poziom rozwoju zdolności
twórczych, a szczególnie wyobraźnia twórcza pozytywnie wiążą się z ilością czasu poświęconego
w ciągu dnia na gry komputerowe oraz z rodzajem preferowanych gier.
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BYLI SPORTOWCY JAKO RODZICE PROMUJĄCY PROZDROWOTNY STYL ŻYCIA W RODZINIE:
SPOSÓB ODŻYWIANIA I AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA RODZICÓW I ICH 6-LETNICH DZIECI
Ariadna Łada, UNIWERSYTET GDAŃSKI
Mariusz Lipowski, AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU W GDAŃSKU
Małgorzata Lipowska, UNIWERSYTET GDAŃSKI
Magdalena Jochimek, AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU W GDAŃSKU
Paweł Jurek, UNIWERSYTET GDAŃSKI
ABSTRAKT: Środowisko rodzinne odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu zachowań
prozdrowotnych dzieci. Jak wskazują badania poziom aktywności fizycznej (AF) byłych
sportowców jest wyższy od osób nieuprawiających sportu (Kontro i in., 2018). Niewiele jest badań
podejmujących tematykę stylu życia i podejmowania ról rodzicielskich osób, które zakończyły
karierę sportową. Dlatego celem badań było sprawdzenie, czy przeszłość sportowa rodziców ma
związek z prozdrowotnym stylem życia rodziny i sposobem wychowywania dzieci w wieku
przedszkolnym. W badaniach wzięli udział rodzice w przeszłości uprawiający sport N = 312 (152
kobiet) z partnerami i dziećmi w wieku przedszkolnym (M = 5,6; SD = 0,17). Do grupy kontrolnej
zakwalifikowano analogiczną liczbę rodzin (N = 374) bez przeszłości sportowej. Zastosowano
następujące narzędzia badawcze: kwestionariusze: IPAO (Lipowski, Zaleski, 2015), IZZ (Juczyński,
2012), Kwestionariusz Stylów Karmienia (Wardle i in., 2002) oraz ankietę pozwalająca na ocenę
poziomu aktywności fizycznej dzieci. Wykazano, że regularna AF podejmowana jest przez
obydwoje rodziców w 54% rodzin, w których przynajmniej jedno z rodziców jest byłym
sportowcem. W rodzinach bez przeszłości sportowej tylko 28% matek i ojców podejmuje AF.
Dzieci, których obydwoje rodzice podejmują regularną AF spędzają więcej czasu na
zorganizowanych zajęciach sportowych w porównaniu do dzieci z rodzin, w których jedno lub
żadne z rodziców nie jest aktywne fizycznie. Wyższy poziom tygodniowej AF dzieci
odnotowywany jest również w rodzinach, w których przynajmniej jedno z rodziców jest byłym
sportowcem. Przeszłość sportowa oddziałuje także na stosowany przez rodziców styl karmienia.
W rodzinach, w których przynajmniej jedno z rodziców jest byłym sportowcem częściej
stosowany jest kontrolujący, a rzadziej emocjonalny styl karmienia w porównaniu do grupy
kontrolnej. Uprawianie sportu w przeszłości przez przynajmniej jednego z rodziców przekłada się
na prozdrowotny styl życia rodziny przede wszystkim poprzez zwiększenie poziomu aktualnej AF.
W rodzinach, w których AF jest ważnym elementem życia widoczne są bardziej korzystne wzorce
związane z rodzicielskimi stylami karmienia.
KONFRONTACJA CZTEROWARSTWOWEGO MODELU ORGANIZACJI PSYCHICZNEJ Z DANYMI
EMPIRYCZNYMI
Zbigniew Łoś, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
ABSTRAKT: Autor opracował czterowarstwową koncepcję organizacji psychicznej (Łoś, 2010;
http://ebooki.wuwr.pl/category/rozwoj-psychiczny-czlowieka-w-ciagu-calego-zycia-408).
Cztery
warstwy psychiki obsługują odmienne funkcje życiowe: witalności, przystosowania,
upodmiotowienia i uduchowienia. Są w tym dwie warstwy niższe obsługujące procesy istnienia
(warstwy witalności i przystosowania), oraz dwie warstwy wyższe, wyrażające dokonywane
wybory. Styl życia i tożsamość człowieka (warstwa upodmiotowienia) a także zaangażowanie w
sferę idei (warstwa uduchowienia). W popularnych koncepcjach struktury osobowości zakłada się
trzy warstwy (cech, przystosowań, reprezentacji JA), bez warstwy uduchowienia
(światopoglądowej). Autor argumentuje, że warstwa uduchowienia jest stosunkowo niezależna
od pozostałych i nadrzędna względem JA (dlatego wyodrębniona), a ma znaczący wpływ na
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aktywność człowieka, należy więc uwzględniać ją w badaniach psychologicznych. Problem:
Warstwy funkcjonalnie sąsiadujące w modelu powinny wykazywać silniejsze związki niż warstwy
funkcjonalnie odległe, a najsłabsze warstwy najbardziej odległe od siebie (czyli witalności
i uduchowienia). Chodzi o to, że warstwy w każdym okresie rozwojowym funkcjonują we
współpracy, która jest łatwiejsza przy bezpośrednim sąsiedztwie. Do porównań efektów
współpracy między nimi może być zastosowana procedura korelacyjna z analizą korelacji
kanonicznych między wiązkami zmiennych reprezentujących poszczególne warstwy.
Operacjonalizacją dla witalności są cechy podstawowe – np. temperamentu lub osobowości
(kwestionariusze PTS, EPQ-Rs, Hexaco60+SES). Operacjonalizacją dla przystosowania są tzw.
wzorce adaptacji (kwestionariusz JJJ – „Jaka/Jaki Jesteś”), dla upodmiotowienia – styl życia
(kwestionariusz Style – „Style Życia”), dla uduchowienia – światopogląd (Opi –„Kwestionariusz
Opinii”). Zbadano cztery próby procedurą korelacyjną: N= 285 (K=146, M=139, wiek 20-93 lata,
PTS, JJJ, Style42, Opi47), N= 178 (K=91, M=87, wiek 16-28 lat, EPQ-Rs, JJJ, Style43, DIDS, Opi47,
Świat-Ja), N = 142 (K=84, M=58, wiek 16-26, EPQ-Rs, JJJ, Style43, ISI-4, Opi47), oraz N=191 (K=101,
M=90, wiek 32-60, Hexaco60 +SES, JJJ, Style38, Opi60). W zestawieniu wyników korelacji
kanonicznych z czterech prób razem, związki między zmiennymi reprezentującymi warstwy
sąsiednie mieszczą się w zakresie 0.59–0.84, dla warstw przedzielonych są w zakresie 0.45–0.66,
a najniższe są dla warstw skrajnych: 0.24–0.48 (witalności i uduchowienia). Podane zakresy nieco
zachodzą na siebie, ale w konkretnych próbach związki między warstwami sąsiadującymi są
regularnie silniejsze, niż związki między warstwami separowanymi, co wspiera założenia modelu
teoretycznego. Związki między warstwą uduchowienia a pozostałymi są słabsze u starszych
badanych, co sugeruje rosnącą autonomię funkcjonalną tej warstwy. Generalnie warto zauważyć,
że w używanych wieloskalowych inwentarzach osobowości warstwy upodmiotowienia
i uduchowienia są niedoreprezentowane.
OCENA
POZIOMU
PRZYSTOSOWANIA
Z WYKORZYSTANIEM ABAS-3
Agata Maj, PRACOWNIA
PSYCHOLOGICZNEGO

TESTÓW

SPOŁECZNEGO

PSYCHOLOGICZNYCH

DZIECI

POLSKIEGO

I

MŁODZIEŻY

TOWARZYSTWA

ABSTRAKT: System Oceny Zachowań Adaptacyjnych ABAS-3 (Adaptive Behavior Assessment
System, Third Edition, Patti L. Harrison, PhD, Thomas Oakland, PhD) jest narzędziem
kompleksowej oceny zachowań adaptacyjnych niezbędnych do efektywnego funkcjonowania
w społeczeństwie. Pozwala na ocenę struktury zachowań adaptacyjnych podzielonych na trzy
główne sfery: umiejętności poznawcze, społeczne i praktyczne. Może być używany do oceny
funkcjonowania osób od urodzenia do 20 roku życia w wielu różnych środowiskach, takich jak
szkoły, poradnie, szpitale, instytucje opieki całodobowej i środowiskowe ośrodki wsparcia,
zawiera także materiały umożliwiające podjęcie działań terapeutycznych w odpowiedzi na
zdiagnozowane deficyty w określonych sferach funkcjonowania adaptacyjnego. W trakcie polskiej
normalizacji narzędzia ocenie poddanych zostało ponad 1600 osób z populacji ogólnej w wieku od
2 miesięcy do 20 lat. Zbadane zostały także osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim oraz umiarkowanym. Na podstawie zebranych danych można stwierdzić, że ABAS-3
pozwala trafnie oceniać przystosowanie (zachowania adaptacyjne) dzięki może być wykorzystany
do diagnozy niepełnosprawności intelektualnej jak i różnicowania jej poziomu. W wystąpieniu
przedstawione zostaną dane empiryczne pokazujące możliwość wykorzystania ABAS-3 jako
narzędzia pozwalającego na oraz ocenę poziomu przystosowania osób niepełnosprawnych
intelektualnie.
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ROZWÓJ OSOBOWOŚCI A KOŁOWY MODEL METACECH OSOBOWOŚCI. PRÓBA UKAZANIA
ZALEŻNOŚCI TEORETYCZNYCH I ICH IMPLIKACJI PRAKTYCZNYCH
Zbigniew Małysz, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ABSTRAKT: Problematyka rozwoju (osobowości) człowieka i jego adaptacji społecznośrodowiskowej stanowi ważne pod wieloma względami pole badawcze dla zrozumienia
funkcjonowania psychospołecznego człowieka w społeczeństwie. Mając na względzie zakres
przedmiotowy proponowanego wystąpienia pod pojęciem „rozwoju osobowości” rozumiany
będzie – za Anną Matczak (2003, s. 210-211) – „[…] proces postępującej integracji [myślenia i –
Z.M.] zachowania, która dokonuje się w miarę budowania obrazu świata i własnej osoby oraz
kształtowania się systemu motywacyjnego.”. W dotychczasowej literaturze przedmiotu „rozwój
osobowości” rozumiano – przykładowo – jako: postępującą integrację zachowania ludzkiego
(Matczak, 2003), ciągły proces uwarunkowanych biologicznie zmian funkcjonowania
psychospołecznego jednostki; uwarunkowanego wcześniejszymi doświadczeniami stylu adaptacji
przystosowawczej jednostki (do zmian środowiskowych) czy też rozwoju autokreacyjnych
zdolności/możliwości podmiotu (patrz szerzej: Oleś, 2002/2014) a także jako proces nabywania
kompetencji (psychospołecznych) i (mniej bądź bardziej konstruktywnego/adaptacyjnego)
radzenia sobie z eriksonowskimi kryzysami adaptacyjno-rozwojowymi (por.: Brzezińska, Appelt,
Ziółkowska, 2016). Sama zaś „osobowość” traktowana będzie jako metaorganizacja cech (por.
Łukaszewski, 1974, s. 16) zapewniająca stałość i (względną) spójność myślenia i działania
ludzkiego (por.: Gasiul, 2006, 2012, Oleś, 2013, Łukaszewski, 1974, Pieter, 1976). Biorąc powyższe
pod uwagę, wskazać należy, w ramach prezentacji zostanie podjęta próba ukazania
teoretycznych zależności (i ich implikacji praktycznych) pomiędzy problemem rozwoju
(osobowości) człowieka i jego adaptacji społeczno-środowiskowej w kontekście dominującego
we współczesnej psychologii osobowości Pięcioczynnikowego Modelu Osobowości Costy
i McCrae (1985, 1992a, 1992b)(popularnie nazywanego tzw. Wielką Piątką – a więc w ujęciu
zmiennej ciągłej) a także w ujęciu Kołowego Modelu Metacech Osobowości Strusa, Cieciucha
i Rowińskiego (2014) jako rozwinięcia (i swoistej alternatywy) dla Wielkiej Piątki [model może być
rozumiany w kategoriach tak zmiennej ciągłej jak i zmiennej kategorialnej – Z.M.].
GOTOWOŚĆ DO POŚWIĘCEŃ W BLISKICH ZWIĄZKACH W OKRESIE WCZESNEJ I ŚRODKOWEJ
DOROSŁOŚCI
Eugenia Mandal, UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
ABSTRAKT: Tematyka wystąpienia dotyczy zjawiska poświęcania się w bliskich związkach kobiet
i mężczyzn. Omówione zostaną badania własne, których celem była próba poznania tego, jak
rozumiane jest poświęcenie w bliskich relacjach, poznanie przykładów takiego poświęcenia
dostrzeganego u siebie samych lub u innych ludzi ze swojego otoczeniu, rodzajów poświęceń i ich
motywów. Badaniami objęto grupę 144 osoby (93 kobiety, 51 mężczyzn) w wieku od 20-60 lat.
Poświęcenie analizowano w okresie wczesnej dorosłości (20-35 lat) i w okresie środkowej
dorosłości (35-60 lat). Analiza jakościowa i analiza czynnikowa pokazała na różne rodzaje
i motywy poświęceń oraz na istotne różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami w różnym wieku.
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OD POCZUCIA SKUTECZNOŚCI DO POTRZEB KOMUNIKACYJNYCH. WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW
OPARTYCH NA EYE-TRACKINGU PRZEZ PACJENTKI Z ZESPOŁEM RETTA
Agnieszka Maryniak, UNIWERSYTET WARSZAWSKI
ABSTRAKT: Zespól Retta jest rzadką chorobą genetyczną. Występuje prawie wyłącznie
u dziewczynek. Ujawnia się najczęściej pod koniec pierwszego lub w drugim roku życia, gdy po
okresie w miarę typowego rozwoju pojawiają się zmiany z zachowaniu dziecka, niepokój,
pobudzenie, utrata rozwiniętych wcześniej umiejętności komunikacyjnych, narastające
ograniczenia w celowym wykorzystaniu rąk, ruchy stereotypowe. W kolejnych latach stan dziecka
stopniowo się pogarsza. W okresie nastoletnim następuje stabilizacja stanu, dziewczynki
ujawniają też wówczas większą gotowość do nawiązywania kontaktów w innymi osobami.
Rozwój technologii opartych na śledzeniu ruchu gałek ocznych umożliwia obsługę komputera
osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową i nie posługujących się mową. Na Wydziale
Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzone są badania nad wykorzystaniem systemu
C-Eye przez młodsze (w wieku 3-10 lat, 3 faza choroby) dziewczynki z zespołem Retta.
Dziewczynkom proponowane są proste gry oraz programy komunikacyjne, obsługiwane ruchem
gałek ocznych. Przeprowadzane obserwacje pokazują, że dziewczynki rozumieją, na czym polega
obsługa urządzeń. Wbrew oczekiwaniom opiekunów, pacjentki przede wszystkim wybierają gry,
nie interesują się natomiast modułami komunikacyjnymi. Obserwacja dzieci podczas pracy
z urządzeniem wskazuje, że najważniejsza dla nich jest możliwość w pełni samodzielnego
działania. Wykazują dużą wytrwałość, zdolność do samoregulacji, nawet gdy ich aktywność jest
zakłócana poprzez zmienne stany fizjologiczne. W życiu tych dzieci współpraca z urządzeniem
może być pierwszą okazją do swobodnego dokonywania wyboru, doświadczania własnej
skuteczności. Te aspekty wykorzystania C-Eye’asa dla nich najważniejsze. Gotowość do
poznawania programów komunikacyjnych pojawia się później. Najpierw musi rozwinąć się
odrębna, sprawcza Osoba, aby miał kto porozumiewać się z innymi.
KOMPETENCJE SZKOLNE DZIECI SZEŚCIOLETNICH W POMIARZE STANDARDOWYM SKALAMI
INTELIGENCJI I ROZWOJU (IDS) ORAZ SUBIEKTYWNEJ OCENIE ICH MATEK
Paulina Michalska, UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY
Anna Szymanik-Kostrzewska, UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY
Janusz Trempała, UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY
ABSTRAKT: Na podstawie przeglądu badań można dostrzec znaczącą lukę w wiedzy
o subiektywnych ocenach kompetencji szkolnych dzieci dokonywanych przez rodziców. Nieliczne
wyniki badań na ten temat wskazują, że sądy rodziców na temat kompetencji ich dziecka mają
znaczenie we wczesnej edukacji dla osiągnięć edukacyjnych i rozwoju (Barbarin i in. 2008). Dążąc
do odpowiedzi na pytanie, czy subiektywne oceny kompetencji szkolnych dzieci, dokonywane
przez ich matki, są spójne z poziomem wykonania zadań w IDS, postawiono następujące pytania:
(1) jaki jest poziom gotowości szkolnej sześciolatków mierzonej Skalami Inteligencji i Rozwoju
(IDS) w podskalach wiązanych z gotowością szkolną (IDS_SR); (2) jaki jest poziom gotowości
szkolnej badanych dzieci w subiektywnej ocenie ich matek mierzonej przy zastosowaniu
Kwestionariusza Oceny Gotowości Szkolnej Dziecka (KOGSD-R) w wymiarach odpowiadających
podskalom IDS_SR oraz (3) w jakim stopniu oceny matek korelują z wynikami pomiaru gotowości
szkolnej podskalami IDS_SR. W badaniu indywidualnym wzięło udział 60 matek i ich 6-letnich
dzieci. Kontrolowano wiek i płeć dziecka, poziom wykształcenia matki i ojca oraz miejsce
zamieszkania, sytuację materialną. Do pomiaru kompetencji szkolnych zastosowano Skale
Inteligencji i Rozwoju IDS dla Dzieci w wieku 5-10 lat. Do pomiaru oceny gotowości szkolnej przez
56

rodzica wykorzystano Kwestionariusz Oceny Gotowości Szkolnej Dziecka przez Rodziców
(KOGSD-R) własnego autorstwa. Zadaniem matki jest ustosunkowanie się na siedmiostopniowej
skali do stwierdzeń w wymiarach odpowiadających wskaźnikom gotowości szkolnej zawartych
w Skalach IDS. Wnioski. Obecnie projekt jest na etapie gromadzenie danych. Planowana analiza
danych będzie ukierunkowana na sformułowanie odpowiedzi na pytanie, jak kompetencje
szkolne badanych dzieci oceniają ich matki oraz w jakim stopniu oceny te korelują z wynikami
pomiaru skalami IDS. Na podstawie dotychczas otrzymanych wyników można wnioskować, że
w ocenach matek generalnie przeważały sądy potwierdzające osiągnięcie przez ich sześcioletnie
dzieci kompetencji wymaganych w edukacji szkolnej, a subiektywne oceny szkolnych kompetencji
dzieci przez ich matki korelują z ich pomiarem podskalami IDS na umiarkowanym poziomie
(Michalska, Szymanik-Kostrzewska, Trempała, 2018).
ZNACZENIE RELACJI Z DZIADKAMI DLA ROZWOJU WNUKÓW
Justyna Michałek-Kwiecień, UNIWERSYTET GDAŃSKI
ABSTRAKT: Wiele badań dotyczących relacji babć i dziadków z wnukami koncentruje się na
znaczeniu tejże relacji dla funkcjonowania osób starszych (Mahne et al., 2015; Margolis et al., 2017;
Reitzes et al., 2004). Podejmowane są także próby określenia, jaki wpływ mają relacje
z dziadkami/babciami na rozwój wnuków w okresie dzieciństwa i adolescencji (Gustafson, 2013;
Viguer et al., 2010; Napora, 2016). Ponadto, z racji pogłębiania się zjawiska starzenia się
społeczeństw, coraz więcej dorosłych wnuków ma kontakt ze swoimi dziadkami, co także może
mieć znaczenie dla funkcjonowania zarówno wnuków jak i dziadków (Fruhauf&Orel, 2008;
Moorman& Stokes, 2016; Kemp, 2005). Celem wystąpienia jest przegląd dotychczasowych badań
dotyczących związków pomiędzy zaangażowaniem dziadków a psychologicznym
funkcjonowaniem wnuków, na różnych etapach rozwoju, z uwzględnieniem różnych czynników
socjodemograficznych, jak i dotyczących charakterystyki systemu rodzinnego. Wystąpienie
zostanie wzbogacone o wyniki pilotażowych badań własnych dotyczących jakości relacji młodych
dorosłych z dziadkami i babciami.
ROLA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO I RODZINNEGO
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI U DZIECI W WIEKU OD 5 DO 8 LAT

W

ROZWOJU

RELIGIJNOŚCI

Dagmara Musiał, UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
ABSTRAKT: Religia i religijność stanowią niezwykle istotne zjawiska życia zarówno jednostki, jak
i społeczeństwa. Niezależnie od specyficznego ujęcia, mogą być dla uznających je osób znaczącą
siłą regulującą, motywacyjną oraz sprawczą wywierającą wpływ na życie i związany z nim rozwój.
Religijność stanowi niezwykle złożoną przestrzeń funkcjonowania człowieka. Nie pozostaje ona
zjawiskiem statycznym, lecz wykazuje charakter dynamiczny, podlegający ciągłym zmianom.
Psychologiczna wiedza dotycząca rozwoju religijności, jego dynamiki, zaangażowanych w niego
procesów oraz możliwych stadiów, jest wciąż szczątkowa i niewystarczająco uargumentowana.
Przedsiębiorczość w literaturze przedmiotu ujmowana jest głównie z punktu widzenia
ekonomicznego: jest rozwijana przede wszystkim na gruncie psychologii organizacji i zarządzania
jako specyficzne dopasowanie osoby i organizacji. Brakuje opracowań holistycznych
uwzględniających koncepcję człowieka jako jedności w wymiarze poznawczym, wolitywnoemocjonalnym i behawioralnym. Dlatego też podjęto badania nad rozwojem religijności
i przedsiębiorczości u dzieci w wieku od 5 do 8 lat. Jako podstawę teoretyczną badań przyjęto
koncepcję religijności Cz. Walesy i koncepcję przedsiębiorczości D. Musiał. Badaniami ostała
objęta grupa 116 dzieci w wieku od 5 do 8 lat. Jako narzędzie badawcze zastosowano:
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Kwestionariusz wywiadu eksploracyjno-krytycznego dotyczący badania religijności dzieci oraz
Kwestionariusz wywiadu eksploracyjno-krytycznego dotyczący badania przedsiębiorczości.
Uzyskane wyniki badań pozwolą odpowiedzieć na pytanie: Jaka jest rola środowiska szkolnego
i rodzinnego w rozwoju religijności i przedsiębiorczości u dzieci w wieku od 5 do 8 lat?
SYSTEM DIAGNOZY DZIECI I MŁODZIEŻY SENA JAKO NARZĘDZIE SŁUŻĄCE DO OCENY
PROBLEMÓW EMOCJONALNYCH I BEHAWIORALNYCH, UKIERUNKOWANIA DALSZEJ DIAGNOZY,
PLANOWANIA TERAPII ORAZ JEJ EWALUACJI U DZIECI I ADOLESCENTÓW W WIEKU OD 3 DO 17
ROKU ŻYCIA
Joanna Niedziela, PRACOWNIA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA
PSYCHOLOGICZNEGO
Emilia Wrocławska-Warchala, PRACOWNIA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH POLSKIEGO
TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO
ABSTRAKT: Zaburzenia występujące w wieku dorosłym bardzo często poprzedzone są
zaburzeniami występującymi w dzieciństwie. Wczesne wykrycie problemów daje możliwość
szybszego podjęcia terapii, a tym samym zwiększa szanse na wyleczenie. System Diagnozy Dzieci
i Młodzieży SENA (Sistema de Evaluación de Niños y Adolescentes; Irene Fernández-Pinto, Pablo
Santamaría, Fernando Sánchez-Sánchez, Miguel Ángel Carrasco, Victoria del Barrio) umożliwia
ocenę objawów problemów i trudności typowych dla różnych przedziałów wiekowych (od 3 do 17
r.ż.) i z perspektywy co najmniej dwóch obserwatorów. Tak szeroki zakres pozwala na
posługiwanie się systemem SENA w wieloletnim śledzeniu zmian rozwojowych u dzieci
i młodzieży, a więc kontynuowanie diagnozy przez wszystkie etapy edukacji, od przedszkola do
szkoły średniej. Celem wystąpienia jest zaprezentowanie wszechstronnego narzędzia SENA, które
służy nie tylko do wstępnej diagnozy, opracowania wskazówek dotyczących interwencji
psychologicznej, ale też prewencji zaburzeń. Poza skalami dotyczącymi problemów
(internalizowanych, eksternalizowanych, specyficznych, środowiskowych) SENA zawiera skale
związane z wrażliwymi sferami funkcjonowania, mierzące zmienne stanowiące czynniki ryzyka
rozwoju lub utrzymywania się zaburzeń oraz skale zasobów osobistych, a więc mocnych stron,
mogących stanowić wsparcie w terapii. Na uwagę zasługują także pozycje krytyczne
odzwierciedlające sytuacje lub zachowania niosące ryzyko dla zdrowia i dobrostanu
diagnozowanego dziecka lub nastolatka, które wymagają natychmiastowej interwencji. Podczas
wystąpienia zostanie zaprezentowany proces adaptacji narzędzia oraz własności
psychometryczne polskiej wersji SENA. Prace nad adaptacją rozpoczęły się w 2017 roku i zostaną
zakończone pod koniec 2019 roku. Próba normalizacyjna miała charakter kwotowy i obejmowała
1500 dzieci i adolescentów w wieku od 3 do 17 lat, którzy byli oceniani przez rodziców, nauczycieli
lub wypełniali arkusz samodzielnie (osoby w wieku 7–17 lat). W celu sprawdzenia trafności
narzędzia zestawiono wyniki osób z grup klinicznych (ASD, ADHD, zaburzenia nastroju) z grupami
porównawczymi wyodrębnionymi z próby normalizacyjnej. Ponadto obliczono korelacje wyników
SENA z wynikami narzędzi o znanych własnościach psychometrycznych – Conners 3, CDI-2, ASRS.
W referacie zostaną przedstawione wyniki tych analiz.
DEPRESJA JAKO CHOROBA CYWILIZACYJNA 21 WIEKU. ZASTOSOWANIE NOWYCH TECHNOLOGII
W PSYCHOTERAPII ZABURZEŃ NASTROJU
Małgorzata Obara-Gołębiowska, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ABSTRAKT: Do 2020 r. depresja będzie jednym z najpowszechniejszych problemów psychicznych
na świecie. Okazuje się, że 30 milionów Europejczyków doświadczyło depresji w 2010r i liczba
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wciąż rośnie. Niestety połowa osób wymagających terapii nie ma do niej dostępu. Z tego powodu
coraz powszechniejsza staje się na świecie terapia on-line. Obserwuje się dynamiczny rozwój
rynku usług psychologicznych i psychoterapeutycznych wykorzystujących Internet i urządzenia
mobilne. Badania pokazują porównywalną efektywność w stosunku do tradycyjnych metod
oddziaływania, niższe koszty udzielania pomocy, większą dostępność pomocy (poza dużymi
miastami), brak stygmatyzacji związanej z udzieleniem pomocy psychologicznej. W niniejszej
prezentacji będą przedstawione własne doświadczenia związane z udzielaniem terapii
psychologicznej realizowanej w Akademickim Ośrodku Pomocy Psychologicznej Empatia
z wykorzystaniem platformy internetowej w ramach międzynarodowego projektu badawczego
porównującego efektywność tradycyjnej terapii poznawczo behawioralnej oraz terapii CBT
z wykorzystaniem Internetu.
EFEKTYWNOŚĆ INTERDYSCYPLINARNEGO PODEJŚCIA DO OTYŁOŚCI W ŚWIETLE BADAŃ
WŁASNYCH
Małgorzata Obara-Gołębiowska, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ABSTRAKT: Otyłość może obniżać jakość życia zarówno w sferze fizycznej jak
i psychospołecznej. Natomiast jeśli chodzi o sposoby poprawy dobrostanu psychofizycznego
osób z nadmierną wagą, to wyniki opublikowanych badań ukazują, że programy redukcji masy
ciała polegające na współpracy pacjenta z lekarzem, psychologiem i dietetykiem powodują
istotny wzrost jakości życia tychże pacjentów. Jednymi z najskuteczniejszych metod poprawy
funkcjonowania psychofizycznego ludzi z nadmierną wagą ciała okazują się multidyscyplinarne
interwencje mające na celu ułatwianie zmiany stylu życia. Na przykład, trening zdolności
samoregulacyjnych, będący elementem zorganizowanego leczenia otyłości powoduje poprawę
wizerunku ciała i tym samym jakości życia osób o indeksie masy ciała powyżej 30.
Zaprezentowane badanie własne było przeprowadzone wśród pacjentów Oddziału Leczenia
Otyłości w Olsztynie. Wszyscy uczestnicy brali udział w dwutygodniowych turnusach
odchudzających, podczas których byli pozostawali pod opieką zespołu multidyscyplinarnego
złożonego z dietetyka, lekarza, fizjoterapeuty i psychologa. Powtarzany pomiar masy ciała oraz
jakości życia przy użyciu kwestionariusza WHOQOOL Breff ukazał istotną poprawę: wskaźnika
BMI (redukcja masy ciała) oraz ogólnej jakości życia i zdrowia. Podsumowując można uznać, że
uczestnictwo w zorganizowanych programach redukcji masy ciała z uwzględnieniem pomocy
psychologicznej jest efektywną metodą leczenia otyłości.
WYKORZYSTANIE PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH DO WSPOMAGANIA ZMIANY STYLU ŻYCIA
PRZEZ OSOBY ODCHUDZAJĄCE SIĘ
Małgorzata Obara-Gołębiowska, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ABSTRAKT: Liczba osób otyłych na świecie dramatycznie wzrasta każdego roku. Obecnie około
1,6 miliarda ludzi zmaga się z nadwagą, z czego 400 milionów jest otyłych. Jak wiadomo do
krajów, w których ten problem przybiera formę epidemii zaliczamy przede wszystkim Stany
Zjednoczone Ameryki Północnej. Na przykład od roku 1980 do roku 2004 odsetek osób z BMI>30
(wskaźnik otyłości I stopnia) wzrósł tam z 15% do ponad 33% wśród dorosłych oraz z 6% do 19%
wśród dzieci. Również w Europie w ciągu ostatniego ćwierćwiecza liczba osób z BMI>30 wzrosła
trzykrotnie. W Europie otyłość jest odpowiedzialna za 2-8% kosztów ochrony zdrowia i 10-13%
zgonów, w zależności od regionu. Przy czym w czołówce „najbardziej otyłych” krajów
europejskich znajdują się Wielka Brytania oraz Malta. Problem nadmiernej masy ciała również
i w Polsce staje się coraz większy, ponieważ około 50% osób dorosłych cierpi na nadwagę
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i otyłość. Jednym z problemów leczenia otyłości jest stosunkowo mała trwałość osiągniętych
efektów. Okazuje się ze po roku a tym bardziej po pięciu latach u większości otyłych osób
utracone kilogramy powracają. Badania wskazują na to ze przynależenie do grup wsparcia jest
strategią, która w sposób efektywny pomaga w przezwyciężeniu nawrotów. Niestety ze względu
na miejsce zamieszkania nie dla każdego taka grupa jest dostępna. Rozwiązaniem okazuje się być
Internet. W niniejszej prezentacji zostaną przedstawione obserwacje własne dotyczące efektów
włączenia grupowego wsparcia on-line wśród pacjentów z Oddziału Leczenia Otyłości
w Olsztynie.
NOWE MEDIA W PROCESACH ADAPTACYJNYCH LUDZI STARSZYCH
Henryk Olszewski, UNIWERSYTET GDAŃSKI
Natalia Wachowicz, UNIWERSYTET GDAŃSKI
ABSTRAKT: Celem badań było ustalenie czy korzystanie przez seniorów z nowych technologii
w interakcji z przynależnością do trzech wybranych środowisk (Uniwersytet Trzeciego Wieku,
Dom Pomocy Społecznej, Dom Rodzinny), warunkuje różnice w badanych parametrach (m.in.
dyspozycyjny optymizm, satysfakcja z życia, umiejscowienie kontroli oraz hierarchia wartości
i symbole szczęścia). W badaniach uczestniczyło 179 osób, z trzech wymienionych środowisk.
Badania z wykorzystaniem różnych metod psychologicznych pokazały, że korzystanie
z nowych technologii przez słuchaczy UTW I mieszkających przy rodzinie (w odróżnieniu od
mieszkańców DPS) ma związek z wyższym poziomem satysfakcji z życia, z wewnętrznym
umiejscowieniem kontroli, aktywnością zawodową, wyższym stanowiskiem, podnoszeniem
swoich kwalifikacji i wyższymi zarobkami. Młodsi seniorzy częściej korzystają z komputera
i Internetu. Orientacja życiowa (dyspozycyjny optymizm) i poczucie własnej skuteczności są
wyższe u słuchaczy UTW i mieszkających przy rodzinie niż u mieszkańców DPS. Korzystający
z nowych technologii mają do nich większą sympatię i mniejszą rezerwę od tych którzy zupełnie
z nich nie korzystają, wyrażając zazwyczaj negatywne opinie i niewielką wiedzę na temat ich
możliwości. Badania potwierdziły związek środowiska życia osób starszych z ich aktywnością
technologiczną. Badania pokazały wagę edukacji medialnej w życiu seniorów, która daje szanse
interaktywnego dzielenia doświadczeń, kontaktu z innymi osobami podnosząc samoocenę
przeciwdziałając społecznemu wykluczeniu.
TYP PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ A ZDOLNOŚĆ ADAPTACJI DO KARIERY MŁODYCH DOROSŁYCH
Anna Paszkowska-Rogacz, UNIWERSYTET ŁÓDZKI
Marta Znajmiecka-Sikora, UNIWERSYTET ŁÓDZKI
ABSTRAKT: W prezentowanym projekcie badawczym, celem było zbadanie związków między
zdolnością adaptacji do kariery zawodowej a jakością realizacji zadań rozwojowych młodych
dorosłych definiowaną poprzez typy orientacji życiowej. Założono, że kombinacja różnych
poziomów (niskich lub wysokich) dwóch wskaźników orientacji życiowej (tranzytywnej
i moratoryjnej) będzie się wiązała z różnym poziomami pięciu zmiennych charakteryzujących
zdolność adaptacji do kariery takich jak troska, kontrola, ciekawość, pewność i kooperacja.
W badaniu wzięło udział 435 młodych osób (274 kobiet i 160 mężczyzn) w wieku od 18 do 34 lat
(M=23,76; SD= 3,37). Wykorzystano Kwestionariusz Uczestnictwa Społecznego (SPQ)
Brzezińskiej, Hejmanowskiej i Rękosiewicz oraz własną adaptację Kwestionariusza Zdolności
Adaptacji do Kariery (Career Adapt-Abilities Scale) autorstwa Savickasa i Portfeli'ego.
Przeprowadzono analizę skupień metodą k-średnich uwzględniającą dwa wskaźniki orientacji
życiowej i wyłoniono cztery skupienia różniące się poziomami (wysokim i niskim) orientacji
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tranzytywnej i moratoryjnej, a następnie porównano pięć składników zdolności adaptacji do
kariery dla każdego z czterech wyłonionych skupień. Analiza wykazała, że wysoki stopień
orientacji zarówno tranzytywnej jak i moratoryjnej (ścieżka integracji) skutkuje znacznie wyższym
poziomem czterech z pięciu zdolności przystosowawczych w planowaniu kariery (za wyjątkiem
kooperacji) w porównaniu z poziomem typowym dla ścieżki asymilacji (orientacja
wysokatranzytywna i niska moratoryjna), segregacji (niskatranzytywna i wysoka moratoryjna)
i marginalizacji (niskie obie orientacje). Wysoki wynik w zakresie orientacji moratoryjnej wskazuje,
że osoba skupia swoją uwagę na osiągnięciu bliskich celów i wykorzystaniu obecnych możliwości.
Z kolei wysoki wynik w zakresie orientacji tranzytywnej sugeruje, że dana osoba koncentruje się
na rozwoju i osiągnięciu celów, które zostaną postawione w przyszłości. Okazuje się zatem, że
taka zrównoważona forma partycypacji społecznej skutkuje rozwojem optymalnego poziomu
zdolności adaptacji do kariery osób w okresie tzw. wschodzącej dorosłości.
BADANIE FUNKCJI
PERSPEKTYWA

WYKONAWCZYCH

WE

WCZESNYM

DZIECIŃSTWIE

–

AKTUALNA

Magdalena Pietrzak, UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ABSTRAKT: Wystąpienie koncentrować się będzie na aktualnym sposobie badania rozwoju
poznawczego niemowląt, dokładniej – badania predyktorów funkcji wykonawczych u dzieci
w wieku 0-2 lata. W ciągu ostatnich dziesięcioleci nastąpiły znaczące zmiany w tym obszarze.
Dotyczyły one po pierwsze samego postrzegania dzieci przed ukończeniem drugiego roku życia.
Wcześniej twierdzono, że są one całkowicie zdeterminowane oddziaływaniem otoczenia, obecnie
uznaje się posiadają kompetencje społeczne oraz zdolność inicjowania aktywności w relacji. Po
drugie – powstały nowe koncepcje dotyczące rozwoju funkcji wykonawczych, co umożliwiło ich
badanie we wczesnym dzieciństwie. Po trzecie – pojawiły się narzędzia i techniki badawcze
usprawniające zbieranie danych i ich ocenę. Powyżej opisane trzy rodzaje zmian zostaną
zaprezentowane w oparciu o badania elementarnych funkcji wykonawczych wyróżnionych przez
Adele Diamond, tj. hamowania reakcji i pamięci roboczej. Przejawy tych dwóch funkcji można
obserwować już we wczesnych dzieciństwie. Klasycznymi paradygmatami badawczymi w tym
obszarze są zadania typu A-nie-B (ang. A-not-B Task), Odtwarzanie Obiektu (ang. Retrieval Object)
oraz Odroczona Reakcja (ang. Delayed Response), stworzone przez Jeana Piageta i Waltera
Huntera w pierwszej połowie XX wieku. Metody te stosuje się w badaniach pamięci roboczej
i hamowania od dziesięcioleci. Celem wystąpienia jest wskazanie na zmiany zachodzące
w obszarze badań funkcji wykonawczych w okresie wczesnego dzieciństwa i zaprezentowanie
nowoczesnych narzędzi badawczych usprawniających gromadzenie i ocenę danych.
DLACZEGO NIEKTÓRZY ŻAŁUJĄ TEGO, ŻE ZOSTALI RODZICAMI? ROLA CHARAKTERYSTYK
OSOBOWOŚCIOWYCH W FORMOWANIU TOŻSAMOŚCI RODZICIELSKIEJ MATEK I OJCÓW
Konrad Piotrowski, SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY
ABSTRAKT: Trudności w uformowaniu tożsamości rodzicielskiej mogą przejawiać się pod postacią
tego, że rodzic zaczyna żałować tego, że posiada dziecko/dzieci (Piotrowski, 2018). Podczas
wystąpienia przedstawione zostaną wyniki czterech badań poprzecznych (N > 1200) których
celem było poznanie relacji między poczuciem żalu z powodu zostania rodzicem a cechami
osobowości matek i ojców. Badania oparte były na trzyczynnikowym modelu tożsamości Meeusa
i Crocetti (Crocetti, Rubini, & Meeus, 2008), w którym wyróżniono wymiary zaangażowania,
poszukiwania głębokiego i rewizji zaangażowania w domenie rodzicielskiej. Pomiaru tożsamości
rodzicielskiej dokonywano przy pomocy Utrecht-Management of Identity Commitments Scale
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(U-MICS) w adaptacji Piotrowskiego (2018). Wśród charakterystyk osobowościowych
analizowanych w poszczególnych badaniach znalazły się cechy Wielkiej Piątki, perfekcjonizm,
niezdecydowanie, skłonność do odczuwania wstydu, lęk, narcyzm, optymizm. Wyniki ujawniły, że
rodzice którzy odznaczają się wyższym żalem z powodu zostania rodzicami, to osoby mniej
ugodowe, o wyższym nasileniu perfekcjonizmu i narcyzmu, trudnościach z podejmowaniem
decyzji oraz o podwyższonym poziomie lęku. Ogólne, uzyskane wyniki wspierają postawioną
hipotezę, zgodnie z którą niektóre cechy osobowości rodzica mogą stanowić czynniki ryzyka
w procesie adaptacji do rodzicielstwa i zwiększać ryzyko tego, że rodzic zacznie żałować tego, że
zdecydował się na posiadanie dziecka.
PERFEKCJONIZM ZORIENTOWANY NA DZIECKO: NOWY KONSTRUKT W BADANIACH NAD
PERFEKCJONIZMEM ORAZ METODA JEGO POMIARU
Konrad Piotrowski, SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY
ABSTRAKT: Perfekcjonizm jest zazwyczaj definiowany jako stawianie sobie bardzo wysokich,
często nierealistycznych oczekiwań oraz skłonność do bycia nadmiernie krytycznym
w stosunku do siebie (Fleet & Hewitt, 2002). Ale perfekcjonizm ma także inną stronę,
przejawiającą się w silnym oczekiwaniu perfekcji od innych osób (Hewitt &Fleet, 1990).
Perfekcjonizm zorientowany na innych (other-oriented perfectionism) to ciemna strona
perfekcjonizmu, związana pozytywnie z narcyzmem, Makiawelizmem, psychopatią, niskim
zainteresowaniem innymi ludźmi oraz dążeniem do dominacji na innymi (Stoeber, 2014, 2015).
Istnieją dwa popularne kwestionariusze do pomiaru perfekcjonizmu zorientowanego na innych:
the Hewitt Multidimensional Perfectionism Scale (HMPS; Hewitt &Fleet, 1990), która pozwala na
pomiar ogólnej skłonności do oczekiwania perfekcji od innych, bez wyszczególniania żadnych
konkretnych osób, oraz the Dyadic Almost Perfect Scale (DAPS; Shea, Slaney, & Rice, 2006), która
została stworzona w celu badania perfekcjonizmu zorientowanego na partnera w związku
intymnym. Badanie, które będzie przedmiotem wystąpienia, miało na celu adaptację
i przekształcenie the Dyadic Almost Perfect Scale w taki sposób, aby możliwy był pomiar
perfekcjonizmu zorientowanego na własne dziecko/dzieci. O ile wiadomo autorowi, tego typu
narzędzie nie zostało jak dotąd opublikowane w literaturze naukowej. W badaniu wzięło udział
307 matek (wiek od 21 to 61 lat M = 34.43, SD = 5.43) Przygotowane narzędzie, the Parental
Almost Perfect Scale (PAPS), odznaczało się dobrą strukturą czynnikową oraz rzetelnością (>.80).
Matki, które cechował wyższy perfekcjonizm zorientowany na dziecko okazały się być bardziej
narcystyczne, bardziej zestresowane i mające więcej konfliktów z partnerem. To pierwsze
badanie sugeruje, że PAPS to trafne i rzetelne narzędzie, które może być przydatne
w wypełnieniu istotnej luki w naszej wiedzy na temat rodzicielstwa we współczesnych,
perfekcjonistycznie zorientowanych czasach. Referat poświęcony będzie również omówieniu
potencjalnych obszarów zastosowania przygotowanego narzędzia.
UCZCIWOŚĆ POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO. EFEKT PROCEDURALNY JAKO KATALIZATOR
ROZWOJU DOBROSTANU CZŁOWIEKA
Tomasz Prusiński, AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ
W WARSZAWIE
ABSTRAKT: Ludzie oceniają swoje zaangażowanie w relacje interpersonalne oraz funkcjonowanie
w instytucjach społecznych pod kątem tego, jakie profity czerpią z tych kontaktów. Szacują na ile
ich pragnienia są realizowane przez instytucję, do której zwrócili się o pomoc. W ocenie dominuje
kryterium sprawiedliwości odnoszące się do realokowanych dóbr. Doniesienia z dotychczasowych
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badań empirycznych przeprowadzonych za granicą, dotyczących wymiaru sprawiedliwości,
wskazują, że ważniejszym od rozstrzygnięcia jest sposób jaki decyzja została podjęta. To ostatnie
ma duże znaczenie dla optymalnego funkcjonowania emocjonalnego jednostki i jej zdrowia
psychicznego. Celem wystąpienia jest prezentacja rezultatów badań empirycznych, których celem
było oszacowanie wpływu sprawiedliwości proceduralnej na dobrostan jednostki. Badania
przeprowadzono w obszarze wymiaru sprawiedliwości, w polskich sadach rejonowych i dotyczą
procesu sądowego w postępowaniach cywilnych. Uczestnikami badania byli powodzi i pozwani.
W badaniach wzięło udział 115 osób. W badaniach kwestionariuszowych zastosowano
subiektywne wskaźniki uczciwości postępowania sądowego. Jeśli przyjąć, że osiągnięcie
dobrostanu psychicznego nie jest wyłącznie funkcją braku doświadczeń i doznań negatywnych,
a szacowanie dobrostanu powinno opierać się na bilansie doświadczeń pozytywnych
i negatywnych to prezentowane wyniki badań dostarczają pewnych argumentów na rzecz
istnienia ważnych pozytywnych doświadczeń warunkujących dobrostan.
AKTYWNOŚĆ W INTERNETOWEJ SPOŁECZNOŚCI PRO ANA JAKO CZYNNIK RYZYKA
WYSTĄPIENIA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA SIĘ
Wioletta Radziwiłłowicz, UNIWERSYTET GDAŃSKI
ABSTRAKT: Na potrzeby badania przeprowadzono 15-miesięczną obserwację uczestniczącą
aktywności internetowej osób ze społeczności pro Ana i przeanalizowano wypowiedzi dziewcząt
z forów internetowych oraz blogów. Dziewczęta i kobiety z grupy pro ana przejawiają
zachowania obecne w przebiegu anoreksji, a mnogość ich zachowań jest zgodna z podziałem
zaburzeń odżywiania się (przejawiają zachowania w typie żarłoczno - wydalającym oraz typie
restrykcyjnym), wskazywanym przez międzynarodowe klasyfikacje chorób psychicznych. Ponadto
prezentują one niespójne i/ lub sprzeczne cele i deklarują: 1. chęć bycia szczupłą bez rozwijania
objawów choroby; 2. chęć bycia anorektycznie chudą, ale nie „anorektyczką”; 3. pogodzenie się
z byciem chorą kosztem wymarzonego wyglądu. Sprawdzono również, czy istnieje związek, a jeśli
tak, to jaki, między uczestniczeniem w życiu społeczności pro ana a ryzykiem zachorowania na
anoreksję lub bulimię psychiczną. Zbadano 41 kobiet w wieku od 14 do 37 lat (X=22,83), które
w momencie badania uczestniczyły w terapii jadłowstrętu psychicznego lub bulimii psychicznej.
Grupę kontrolną dobrano metodą doboru wiązanego, stanowiło ją 41 kobiet w wieku od 14 do 40
lat (X=23,85). Istotnie więcej osób z grupy klinicznej (70,73%) niż kontrolnej (36,59%) wie
o istnieniu pro ana. Blogi lub fora pro ana częściej odwiedzały osoby z grupy klinicznej (55,17%) niż
kontrolnej (20%). Tylko dwie osoby (6,9%) z grupy klinicznej były (w przeszłości lub obecnie)
użytkowniczką forum pro ana, natomiast żadna z badanych osób nie prowadziła bloga
o tematyce pro ana. Niemal połowa (44,83%) grupy osób z zaburzeniami odżywiania się, która
wiedziała o istnieniu pro ana i jednocześnie uczestniczyła w terapii, opowiedziała się za istnieniem
powiązań między ich stycznością z pro ana a chorobą, na którą cierpią. O współzależności między
wiedzą na temat funkcjonowania społeczności pro ana z wystąpieniem zaburzeń odżywiania się
częściej były przeświadczone prawie wszystkie (93,33%) badane dziewczęta i kobiety z grupy
kontrolnej. Związek między stycznością i znajomością zagadnienia pro ana a ryzykiem wystąpienia
zaburzeń odżywiania się i przebiegiem leczenia wymaga dalszych badań.
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BEZDECH AFEKTYWNY U NIEMOWLĘCIA JAKO OBRONNA REAKCJA EMOCJONALNA – OPIS
PRZYPADKU
Kamila Julia Regin, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
Ireneusz M. Kowalski, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ABSTRAKT: Afekt emocjonalny u niemowlęcia może powstawać bez rozpoznania bodźca
i bazować na automatycznym odtworzeniu wzorca reakcji. Częstą formą reakcji obronnej dziecka
na docierające informacje emocjonalne z którymi układ nerwowy nie może sobie poradzić jest
napad bezdechu afektywnego (breath holding spells - BHS). Rozwój emocjonalny dziecka należy
rozumieć wieloaspektowo. Okres do trzeciego roku życia obejmuje obszar związany z uczeniem
się samoregulacji sfery emocjonalnej oraz fizycznej. Proces ten obejmuje kontrolę pobudzenia
oraz rozbudowę autonomii. Intensywny rozwój układu nerwowego jest ściśle powiązany
z rozwojem społeczno – emocjonalnym, na który mają wpływ najbliższe środowisko rodzinne
i interakcje w nim zachodzące. Zaprezentowanie studium przypadku niemowlęcia z rozwijającym
się bezdechem afektywnym i efektów interwencji psychologicznej ma na celu przybliżenie
problematyki bezdechu afektywnego oraz zmiennych warunkujących możliwość wystąpienia
zaburzenia. Badaniami objęto11 miesięczne niemowlę z objawami zatrzymania oddechu w trakcie
płaczu. Dziecko zostało zbadane Dziecięcą Skalą Rozwojową w celu określenia zasobów
rozwojowych w obszarze psychomotorycznym. Przeprowadzono wywiad uwzględniający
zmienne rodzinne i środowiskowe oraz badanie neurologiczne, które potwierdziło rozpoznanie
bezdechu afektywnego. W badaniu psychologicznym określono rozwój dziecka jako przeciętny /
wysoki względem grupy rówieśniczej. Drugie badanie psychologiczne po okresie pół roku po
wystąpieniu bezdechu afektywnego, określiło nadal rozwój psychomotoryczny dziecka jako
przeciętny / wysoki w Sakali Wykonaniowej, natomiast odnotowano istotne różnice
w obszarze cech temperamentalnych. Występowanie bezdechu afektywnego u 11 miesięcznego
niemowlęcia było reakcją obronną wobec trudnych warunków w środowisku rodzinnym.
RELIGIJNOŚĆ A NADZIEJA PODSTAWOWA, POSTAWA PRZEBACZENIA I SATYSFAKCJA
Z ŻYCIA U OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI
Elżbieta Rydz, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
Anna Tychmanowicz, UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
Barbara Zarzycka, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
ABSTRAKT: Badania nad religijnością osób starzejących się ukazują wzrost zainteresowania
sprawami duchowymi i religijnymi w ostatnim etapie dorosłości (Barna, 2002, McFadden, 2005,
Krause, 2008, Sherkat, 2010). Rodzi się pytanie o funkcję, jaką pełni religijność w życiu
współczesnych seniorów. Większość prowadzonych ostatnio badań ukazuje pozytywne związki
religijności z nadzieją (Emmons, 2005, Snyder i in. 2002), przebaczeniem (Tangney i in. 2005,
Lawler-Row, 2010), dobrostanem i satysfakcją z życia osób w okresie późnej dorosłości
(Wuthnow, 1998, Wink, 2003). Autorki zaprezentują wyniki badań, mających na celu poszukiwanie
odpowiedzi na pytanie o związek religijności z nadzieją podstawową, tendencją do przebaczenia,
postawą przebaczenia i satysfakcją z życia u polskich seniorów. Przeprowadzono badania 237
osób (165 kobiet i 72 mężczyzn) w wieku od 60 do 92 lat. Zastosowano Skalę Centralności
Religijności C-15 S. Hubera, Kwestionariusz Nadziei Podstawowej BHI-12 J. Trzebińskiego
i M. Zięby, Skalę Tendencji do Przebaczenia (TTF) i Skalę Postawy Wobec Przebaczenia (ATF)
R.P. Browna oraz Skalę Satysfakcji z Życia (SWLS) autorstwa E. Diener, R. A. Emmons, R. J. Larson,
S. Griffin. Wykryto dodatnie powiązania centralności religijności z nadzieją podstawową (r=,219,
p<,001), tendencją do przebaczenia (r=,172, p<,008), postawą przebaczenia (r=,287, p<,001) oraz
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związki pomiędzy wybranymi wymiarami religijności a satysfakcją z życia (np. korelację wymiaru
zainteresowania problematyką religijną z satysfakcją z życiem: r=,221, p<,001).
GDY DZIECKO MOCZY SIĘ W NOCY. RELACJE I EMOCJE RODZINNE W ŚWIECIE WIRTUALNYM
Aleksandra Rzepkowska, UNIWERSYTET ŁÓDZKI
ABSTRAKT: Choroba czy jakakolwiek niedyspozycja zdrowotna to stan, który często dotyczy nie
tylko jednostki, ale odbija się także na jej otoczeniu - zwłaszcza tym najbliższym, a więc
rodzinnym. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy pojawiające się schorzenie ma charakter
długotrwały oraz jest kwalifikowane społecznie jako wstydliwe. Sytuacja taka może przemieniać
rodzinę na wiele sposobów: nakładać na nią obowiązek dochowania tajemnicy, zapewnienia
wsparcia choremu czy reorganizacji życia codziennego. W swoim referacie pragnę zastanowić się
nad złożonością tego doświadczenia na przykładzie moczenia nocnego u dzieci. Śledząc
wypowiedzi obecne na forach internetowych, postaram się opowiedzieć, jak przypadłość ta
wpływa na relacje rodzinne oraz funkcjonowanie osób z tego kręgu, jakie rodzi reakcje i emocje.
TOŻSAMOŚĆ NARRACYJNA P. RICEOURA A ROZWÓJ JEDNOSTKI
Anna Samolej, UNIWERSYTET WARSZAWSKI
ABSTRAKT: W niniejszym wystąpieniu przedstawię problem, jaki budzi pojęcie tożsamości, jej
reprezentacja, przeciwstawiona subiektywnemu jej poczuciu w kontekście zjawiska czasu
i wolności, a konkretnie – czasowego wymiaru ludzkiej egzystencji, jej procesualnego stawania się
i rozwoju. Zaakcentowanie aspektu wolności oraz czasowości jest istotne, gdyż problemy
z ustanowieniem pojęcia tożsamości jednostkowej ujawniają się w zderzeniu ze względną
modyfikacją postaw i przekonań owej jednostki w kontekście dokonywanych wyborów. Mamy
mocne przekonanie co do tego, kim jesteśmy, ale przy wnikliwszej refleksji owo poczucie może
ulec osłabieniu, rozmijając się z powierzchowną autoidentyfikacją – co może przywołać na myśl
pojęcie anomalii. Ową rozbieżność wydaje się usuwać koncepcja narracji Paula Ricoeura. Zwiera
ona i godzi czasową zmienność podmiotu z możliwością ścisłego samookreślenia się. Nie
wyklucza dalszego rozwoju jednostki, ale akcentuje dynamiczny charakter poczucia bycia sobą.
POCZUCIE KOHERENCJI PARTNERÓW A SATYSFAKCJA ZE ZWIĄZKU
Joanna Siudem, UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Anna Cierpka, UNIWERSYTET WARSZAWSKI
ABSTRAKT: W ostatnich latach można zaobserwować liczne przemiany społeczne
i kulturowe, które pozostają w związku z funkcjonowaniem współczesnej rodziny. Zwiększa się
liczba rozwodów, partnerzy coraz częściej podejmują decyzję o samotnym rodzicielstwie,
a tradycyjne role społeczne ulegają transformacji. Mimo to małżeństwa pozostają wciąż
najbardziej powszechną w społeczeństwie formą życia dwojga ludzi. Problematyka jakości
związków staje się zatem coraz ważniejszym społecznie obszarem badań. Badacze poszukują
zmiennych, które mogą być związane z zadowoleniem z relacji, stanowić czynnik chroniący
w związkach partnerskich. W niniejszych badaniach skoncentrowano się na poczuciu koherencji,
traktowanym jako zasób każdego z partnerów. Głównym celem badań była analiza powiązań
między poczuciem koherencji jednostki a jej zadowoleniem z relacji. Ponadto rozważano, w jakim
stopniu charakterystyki systemu rodzinnego, w którym funkcjonują partnerzy, są powiązane z ich
satysfakcją ze związku. W badaniach wykorzystano kwestionariusze: SOC-29 Antonovsky’ego,
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DAS Spaniera i SOR Margasińskiego. Pomiarami objęto 50 par w wieku 30-50 lat. Wyniki badań
potwierdziły istnienie dodatniej korelacji między poczuciem koherencji partnerów a ich
zadowoleniem ze związku. Wykazano, że z satysfakcją z relacji najsilniej wiąże się poczucie
zaradności (jedna z trzech składowych poczucia koherencji). Z przeprowadzonej analizy regresji
wynika, że wymiary systemu rodzinnego: niezwiązanie i sztywność oraz poczucie koherencji
jednostki tłumaczą 48% wariancji zmiennej satysfakcja z relacji. Na podstawie przeprowadzonych
analiz można zaproponować hipotezę, iż poczucie zaradności, rozumiane w niniejszych badaniach
jako posiadane przez jednostkę umiejętności interpersonalne, jest ważnym czynnikiem
chroniącym w związku. Niniejsze badania dostarczają argumentów wspierających zasadność
działań profilaktycznych nastawionych na kształtowanie umiejętności interpersonalnych.
ZNACZENIE PRZYWIĄZANIA
W OKRESIE ADOLESCENCJI

W

WYJAŚNIANIU

PROBLEMÓW

INTERNALIZACYJNYCH

Ilona Skoczeń, UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
ABSTRAKT: Okres adolescencji jest ważnym etapem rozwoju człowieka, w którym zachodzi
szereg dynamicznych zmian, zarówno w obszarze poznawczo-emocjonalnym, jak
i społecznym (np. Czerwińska-Jasiewicz, 2015, Jankowska, 2009; Liberska, 2004).
W badaniach nad znaczeniem relacji interpersonalnych, teoria przywiązania Johna Bowlbiego
oraz bazujące na niej prace Mary Ainsworth, nadal inspirują naukowców do dalszych badań.
Poszukuje się związku przywiązania z innymi obszarami funkcjonowania człowieka. Zespół
belgijskich badaczy Brenning i Braet (2013) opracował Przywiązaniowy Model Regulacji Emocji,
który podkreśla znaczenie strategii regulacji emocji w wyjaśnianiu zależności między
przywiązaniem, a rozwojem psychospołecznym w okresie dzieciństwa i adolescencji. Celem
niniejszego projektu była weryfikacja roli jaką pełnią przywiązanie oraz regulacja emocji
w występowaniu problemów internalizacyjnych w okresie adolescencji w oparciu
o Przywiązaniowy Model Regulacji Emocji. W badaniu udział wzięło 638 adolescentów
w wieku od 12 do 20 lat. Przywiązanie zostało zmierzone za pomocą Skali Doświadczeń
W Bliskich Związkach autorstwa Brenning, Soenens, Braet, Bosmans (2011), w polskiej adaptacji
Skoczeń, Głogowska, Kamza, Włodarczyk (2018), strategie regulacji emocji zmierzono za pomocą
Inwentarza Regulacji Emocji autorstwa Roth, Assor, Niemiec, Ryan, Deci (2009), natomiast
problemy internalizacyjne za pomocą Kwestionariusza Samooceny autorstwa Achenbacha
i Rescorla (2001), w polskiej adaptacji Wolańczyka (2002). Analizy wyników badań wykazały, że
adolescenci charakteryzujący się wysokim poziomem lęku przywiązaniowego częściej stosują
dysregulację jako strategię regulacji emocji, natomiast adolescenci charakteryzujący się unikaniem
przywiązaniowym wykazują większą tendencję do supresji emocji. Z kolei dysregulacja emocji
wykazała istotny związek z problemami internalizacyjnymi, a także pełniła rolę istotnego
mediatora w wyjaśnianiu tych zależności. Biorąc pod uwagę dynamikę zmian w obszarze relacji
interpersonalnych w okresie adolescencji, porównano różnice indywidualne w zakresie
przywiązania poprzez zastosowanie podejścia ukierunkowanego na daną relację (relationship
specific approach; Fraley i in., 2011). Podczas prezentacji zostaną pokazane wyniki
z uwzględnieniem relacji przywiązaniowych w odniesieniu do różnych osób bliskich.
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ROLA POTRZEB W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA TOŻSAMOŚCI. SYSTEMOWO-SOCJOKULTUROWE
UJĘCIE SOFUT
Łukasz Stecko, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
Alicja Senejko, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
ABSTRAKT: Celem wystąpienia jest zaprezentowanie nowego ujęcia systemowo-kulturowego
dotyczącego usytuowania potrzeb podstawowych w mechanizmie kształtowania się tożsamości.
Mechanizm ten scharakteryzowany jest zgodnie z ujęciem socjokulturowego kształtowania
tożsamości SoFuT, nawiązującego w swoich założeniach, do modelu Eriksona (1968),
Wygotskiego (1966), Penuela i Wertsha (1995). W modelu SoFuT określa się tożsamość jako
strukturę stanowiącą wynik procesu nadawania osobistego znaczenia różnym obszarom
funkcjonowania jednostki w socjokulturowej przestrzeni (geograficznemu, praktycznemu,
społecznemu, kulturowemu oraz instytucjonalnemu). W tym ujęciu mechanizmem emocjonalnomotywacyjnym odpowiedzialnym za jasność celów i energię psychiczną uaktywnioną w ich
realizajcę w różnych obszarach funkcjonowania jednostki w socjokulturowej przestrzeni - jest
zaangażowanie. Zaangażowanie może przejawiać się w 3 formach (Penuel, Wertsh, 1995):
wierności (w stosunku do grup społecznych, miejsc, ideii), aktywności (poświęcania własnego
czasu na rzecz różnych obszarów) oraz ideologii (czyli współdzielenia obrazu świata
z przedstawicielami różnych obszarów). Model SoFuT umiejscawia w procesie kształtowania
tożsamości również potrzeby podstawowe. tożsamość kształtuje się w ścisłym powiązaniu z ich
zaspokojeniem (Dweck, 2017). Poszczególne podstawowe potrzeby i ich zaspokojenie, można
odnieść do trzech form zaangażowania tożsamości. Potrzeba akceptacji (będąca podstawową
społeczną potrzebą pozytywnego zaangażowania z innymi) odnosi się do formy zaangażowania wierności. Potrzeba przewidywalności (pragnienie zrozumienia relacji pomiędzy zdarzeniami
i obiektami w świecie) odnosi się do formy ideologicznego zaangażowania. Natomiast potrzeba
kompetencji (potrzeba posiadania umiejętności do działania w świecie) odnosi się do aktywności
jako formy zaangażowania. W referacie, poza charakterystyką modelu SoFuT, zostaną również
zaprezentowane przykładowe badania ilustrujące powiązania pomiędzy rodzajami
podstawowych potrzeb i form zaangażowania a obszarami funkcjonowania jednostki
w socjokulturowej przestrzeni.
POSTMODERNIZM A TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA. CASE STUDY
Joanna Szydłowska, WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA
Józef Szopiński, WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSNOWCU
ABSTRAKT: Celem wystąpienia jest wskazanie na kontekst współczesnego podejścia do kategorii
tożsamość płciowej i ewolucji jej statusu: z elementu stałego wyznaczonego przez naturę do
czegoś zmiennego, będącego kwestią wyboru i preferencji. Nasze rozważania chcemy oprzeć na
analizie studium przypadku mężczyzny o preferencji homoseksualnej, która to wskazuje, że
kategoria zmiennej tożsamości płciowej nie ma swojego odniesienia empirycznego, albo, że jeśli
jest, to bardzo wątpliwy.

67

DOBRO DZIECKA, DOBRO MATKI CZY DOBRO OBOJGA? WAŻNOŚĆ MOTYWÓW ZWIĄZANYCH
Z MACIERZYŃSTWEM W MYŚLENIU POSTFORMALNYM MATEK MAŁYCH DZIECI
Anna Szymanik-Kostrzewska, UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY
Paulina Michalska, UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY
ABSTRAKT: Cel badań. Celem prezentowanych badań było określenie, które motywy
w bezpośredni sposób związane z macierzyństwem – dobro matki, dziecka czy oba na równi – są
uznawane za ważniejsze przez matki małych dzieci. Metoda badawcza. W badaniach posłużono
się narzędziem składającym się z sześciu historii o problemach związanych z macierzyństwem. Do
każdej z historii podano trzy rozwiązania problemów w formie rad. Konstrukcję rad oparto na
teorii myślenia postformalnego G. Labouvie-Vief, stosowanej m.in. do interpretacji rozwiązań
problemów życiowych (zob. Gurba, 2011; Michalska i in., 2016). Osoby badane oceniały na skali
Likerta 0-6 każde z proponowanych rozwiązań. Dwa z rozwiązań prezentowały poziom myślenia
intersystemowego, tj. uwzględniający konkurencyjne motywy, jednak zakładający preferencję
jednego z nich – raz akcentowane było dobro dziecka (w konsekwencji dobro matki), raz – dobro
matki (w konsekwencji szczęście dziecka). Trzecie z rozwiązań sformułowano zgodnie
z założeniami myślenia metasystemowego, zakładającego równoważność motywów
i poszanowanie autonomii – dobro dziecka i matki były równoważne, a decyzja dotycząca
rozwiązania problemu pozostawiana osobie opisanej w historii. Zgodność teoretyczną (po
poprawkach oszacowaną na 100%) określono w oparciu o opinie 4 sędziów kompetentnych.
Badaniami objęto matki dzieci w wieku 1-7 lat. Wyniki. Wstępne wyniki badań na próbie 128 matek
(19-47 lat; M = 32,6; SD = 6,5) przynajmniej jednego dziecka w wieku od 1 do 7 lat wskazują, że dla
sposobu myślenia istotne znaczenie ma kontekst sytuacyjny. W czterech przypadkach (sposób
porodu, depresja matki, konflikt praca-rodzina i planowanie rodziny) badane matki najbardziej
zgadzały się z radami akcentującymi zarówno dobro matki, jak i dobro dziecka. W sytuacji
bolesnego karmienia piersią badane za równie słuszne uznały rozwiązanie podkreślające dobro
matki, z kolei w sytuacji doświadczania matkę nudy podczas zabaw z dzieckiem – radę
akcentującą dobro dziecka. Ponadto tylko w tym przypadku uczestniczki badania wyżej
wartościowały dobro matki wyżej niż dobro dziecka. Dobro matki było uznawane za ważniejsze
niż dobro dziecka czterokrotnie.
JAK BADAĆ PAMIĘĆ PROSPEKTYWNĄ MAŁYCH DZIECI?
Elżbieta Ślusarczyk, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
Agnieszka Niedźwieńska, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
ABSTRAKT: Pamięć prospektywna, czyli pamiętanie o tym, aby wykonać zaplanowane działanie
w przyszłości, jest kluczowa dla prawidłowego codziennego funkcjonowania. Ma ona również
znaczenie dla rozwoju niezależności i autonomii, a także dla relacji społecznych i osiągnięć
dziecka, stąd badanie jej rozwojowych aspektów ma oprócz teoretycznych, przede wszystkim
praktyczne znaczenie. Problem pojawia się jednak przy doborze odpowiednich metod do badania
pamięci prospektywnej u małych dzieci, bowiem w klasycznych paradygmatach badawczych ich
pamięć jest niedoceniana. W trakcie wystąpienia, oprócz przedstawienia stosowanych dotychczas
metod badania pamięci prospektywnej u dzieci i dyskusji nad ich użytecznością, zaprezentowane
zostaną dwie autorskie metody badawcze możliwe do zastosowania już w okresie wczesnego
dzieciństwa. Wyniki badań prowadzonych przy ich użyciu przynoszą obiecujące rezultaty. Dzieci
2,5-letnie wykonywały zadania prospektywne na poziomie różnym od zera zarówno w zadaniach
zdarzeniowych (reakcja po pojawieniu się konkretnej wskazówki), jak i czasowych (reakcja po
upływie określonego czasu). Uzyskane wyniki pozwalają przypuszczać, że zaproponowane
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metody są czułym narzędziem do badania pamięci prospektywnej w okresie wczesnego
dzieciństwa i stanowią alternatywę dla dotychczas stosowanych narzędzi.
RELACJA Z CZŁOWIEKIEM I RELACJA Z KOMPUTEREM W TERAPII DZIECI Z ZABURZENIAMI
SAMOKONTROLI
Małgorzata Święcicka, UNIWERSYTET WARSZAWSKI
ABSTRAKT: Odkrycie znaczenia rozwoju funkcji wykonawczych dla zdolności do samokontroli
u dzieci spowodowało, że wielu badaczy i praktyków dostrzegło szansę wspierania rozwoju dzieci
z zaburzeniami samokontroli poprzez odpowiedni trening. Zakładano, że wykonywanie zadań
angażujących funkcje wykonawcze powinno spowodować ich usprawnienie, co powinno
odzwierciedlić się w polepszeniu zdolności do samokontroli dzieci widocznej w ich zachowaniu.
Treningi te, w formie odpowiednio skonstruowanych programów komputerowych, stosowane są
najczęściej wobec dzieci z ADHD. W referacie zostaną zaprezentowane wnioski
z przedstawionych w literaturze metaanaliz badań nad skutecznością treningów komputerowych
w terapii dzieci z zaburzeniami samokontroli. Przedstawione zostaną alternatywne metody
oddziaływań usprawniających funkcjonowanie wykonawcze dzieci, prowadzonych w warunkach
naturalnych (zajęcia sportowe, artystyczne, specjalne programy szkolne i przedszkolne,
codzienny kontakt z rodzicami) oraz w toku psychoterapii. Zostaną pokazane przykłady z własnej
pracy klinicznej autorki referatu. W podsumowaniu zostanie pokazane istotne znaczenie relacji
dziecko-inny człowiek (dorosły – nauczyciel, rodzic, psycholog, a także rówieśnik) dla
gromadzenia przez dziecko doświadczeń usprawniających zdolności do samokontroli.
SAMOTNOŚĆ NASTOLATKÓW W KONTEKŚCIE LĘKU I RELACJI RODZINNYCH
Celina Timoszyk-Tomczak, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
Elżbieta Pieńkowska, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
Maria Ligocka, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
ABSTRAKT: Samotność jest zjawiskiem wielowymiarowym, doświadczanym niezależnie od płci,
wieku, rasy, czy kultury. Poczucie samotności wiąże się z rozbieżnością między pożądanymi
i rzeczywistymi stosunkami społecznymi. Jest doświadczeniem nieprzyjemnym, obejmującym
ilościowe i jakościowe zubożenie kontaktów (Russell i wsp., 1980). Samotność odróżniana jest od
poczucia osamotnienia, gdzie pierwsza to subiektywna percepcja sytuacji izolacji, a drugie to
globalne doświadczenie emocjonalne i społeczne (De Jong-Gierveld & Kamphuis, 1985).
W przypadku dzieci i młodzieży skutki samotności są zwykle niekorzystne. Booth (2002) zaznacza,
że wymiary samotności obejmują niedostateczne umiejętności społeczne, nierealistyczne
oczekiwania wobec siebie i innych, dysfunkcjonalne style przywiązania, a także nieadaptacyjne
przekonania i sposoby myślenia. Celem naszych badań była analiza zjawiska samotności i młodych
ludzi, a także związków między wskaźnikami samotności (brak bliskiego kontaktu, zerwanie więzi,
niskie uspołecznienie), a lękiem jako cechą oraz wymiarami relacji w rodzinie (komunikacją,
spójnością, autonomią-kontrolą, tożsamością). Badanie przeprowadzono na grupie 136 osób, (1517 lat, 70 % dziewcząt i 30 % chłopców). W badaniach wykorzystano Zmodyfikowaną Polską Skalę
do oceny Sieci Społecznych (Zawisza, Gałaś, Tobiasz-Adamczyk, 2014), Kalifornijską Skalę do
Poczucia Osamotnienia R-UCLA (Russell, 1996) w polskiej adaptacji Kwiatkowskiej, Rogozy
i Kwiatkowskiej (2018), Inwentarz Cechy Lęku STAI, arkusz X-2 (Spielberg, Strelau, Tysarczyk,
Wrześniewski, 2011), Kwestionariusz Relacji Rodzinnych, część Moja Rodzina (Plopa, Połomski,
2010). Wyniki pokazały, że w większości młodzi ludzie deklarują codzienny kontakt z rodzicami
i przyjaciółmi na co dzień, nieco inaczej jest z kolegami ze szkoły, a częstotliwość kontaktów
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wyraźnie spada z kolegami z sąsiedztwa. Podobnie badani deklarują, że najwięcej wsparcia mają
od rodziców i przyjaciół. Jednak analizy korelacyjne wskazują, że poczucie samotności wiąże się
zarówno z cechą lęku, jak i z pogorszeniem komunikacji, spójności, autonomii i tożsamości
rodzinnej. Wyniki wskazują na złożoność zjawiska. Ludzie młodzi raczej nie przyznają się do
samotności fizycznej, czyli braku kontaktów, ale jednocześnie odczuwają samotność emocjonalna
i społeczną.
TRENING STRATEGII CZY TRENING PROCESU? (NIE)SPÓJNE WYNIKI BADAŃ NAD TRANSFEREM
POZNAWCZYM W KONTEKŚCIE MODELU PRIMITIVE ELEMENTS THEORY TAATGENA
Łukasz Warchoł, UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY
ABSTRAKT: Zagadnienie transferu poznawczego z zadań trenowanych na nietrenowane
stanowiły w minionej dekadzie chętnie podejmowane kierunki badań nad funkcjonowaniem
poznawczym człowieka. Pomimo bogactwa teoretycznych i empirycznych prac badawczych,
zjawisko transferu w tym momencie poznane jest tylko częściowo. Choć jesteśmy w stanie coraz
dokładniej mierzyć efekty treningu oraz kontrolować wpływ wielu równoczesnych czynników na
przebieg badania, to specyficzne mechanizmy poznawcze warunkujące transfer pozostają
niepoznane, a jego natura na tyle niezrozumiała, że nie jest możliwe systematycznie
wykorzystywanie tego zjawiska w sposób kontrolowany. Dotychczas opublikowane prace
prowadzą niekiedy do sprzecznych wniosków co do możliwości i mechanizmów zachodzenia
transferu bliskiego, a w szczególności dalekiego poprzez trening funkcji elementarnych, takich jak
uwaga czy pamięć. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest bardzo duże zróżnicowanie
metodologiczne, wynikające z braku spójnej teorii treningu poznawczego i transferu. Niels A.
Taatgen (2013) zaproponował nowy model teoretyczny wyjaśniający mechanizm transferu, który
nazwał Primitive Elements Theory. U podstaw modelu leży założenie, że gdy uczymy się
specyficznych umiejętności lub trenujemy specyficzne zdolności, to produktem ubocznym tych
procesów jest każdorazowe generowanie strategii specyficznych i niespecyficznych dla zadania.
Podstawą transferu są niespecyficzne dla zadania strategie poznawcze, które mogą podlegać
łatwej generalizacji, szczególnie na początkowych etapach treningu. Strategie niespecyficzne
sprowadzić można w tym ujęciu do wspólnych wzorców przekazywania informacji w systemie
poznawczym. Celem wystąpienia jest zaprezentowanie założeń Primitive Elements Theory
i ukazanie jak wykorzystać można to ujęcie teoretyczne by wytłumaczyć różnice w wynikach
badań nad transferem, a w przyszłości podnieść rzetelność i trafność badań eksperymentalnych
w obszarze transferu poznawczego na różnych etapach rozwoju człowieka.
WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ (VR) W BADANIACH W PSYCHOLOGII ROZWOJU - SZANSE
I BARIERY
Ewa Waszkiewicz, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ABSTRAKT: Celem wystąpienia jest omówienie szans i barier wykorzystania wirtualnej
rzeczywistości (Virtual Reality, VR) w badaniach w obszarze psychologii rozwoju. Po pierwsze,
zdefiniuję pojęcia wirtualna rzeczywistość (VR) i rozszerzona rzeczywistość (Augumented Reality,
AR). Wskażę elementy charakterystyczne dla VR i AR oraz pokażę, czym VR rożni się od AR.
Omówię technikę zanurzeniową VR. Pokażę schemat ciągłości rzeczywistość – wirtualność
(Virtuality Continuum, VC), który definiuje mieszaną rzeczywistość (Mixed Reality, MR), łączącą
środowisko rzeczywiste z wirtualnym. Po drugie, zaprezentuję przykładowe zastosowania VR
w psychologii rozwoju. Omówię jedno z najpowszechniejszych zastosowań VR, jakim są szkolenia.
Wskażę na innowacyjne użycie technologii w edukacji, omówię gry edukacyjne z wykorzystaniem
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wirtualnych laboratoriów i wirtualnej rzeczywistości. Po trzecie, pokażę korzyści z aplikowania VR
w psychoedukacji. Przeanalizuję czynniki odpowiedzialne za powstanie immersyjnego
środowiska. Omówię zalety tworzenia wirtualnych przestrzeni ćwiczebnych. Przedstawię korzyści
ze szkoleń z wykorzystaniem VR. Pokażę, jak wirtualna rzeczywistość wzbogaca proces nauczania
i dlaczego jest szansą na nową jakość w szkolnictwie. Po czwarte, przedstawię szanse dla
uprawiania badań z wykorzystaniem VR w psychologii rozwoju. Wskażę również bariery dot.
wykorzystania VR w badaniach. Omówię aktualne trendy wykorzystania VR w projektach
badawczych w obszarze psychologii rozwoju. Przedstawię pomysł na własne badania
z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości w obszarze psychologii rozwoju.
PSYCHOTERAPIA W PODEJŚCIU TRADYCYJNYM ORAZ Z WYKORZYSTANIEM INTERNETU
W OPINIACH STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU
I TERAPEUTÓW
Agnieszka Wielgus, SZKOŁA WYŻSZA IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU
ABSTRAKT: Celem pracy jest uzyskanie informacji na temat preferencji obu badanych grup
w zakresie psychoterapii prowadzonej tradycyjnie i on-line, poznanie podobieństw i różnic między
badanymi społecznościami. Zastosowaną metodą jest sondaż diagnostyczny oraz technika
ankiety prowadzonej z wykorzystaniem kwestionariusza zamieszczonego i udostępnionego na
Dysku Google. Grupę osób badanych stanowią studenci Wydziału Pedagogicznego oraz
Bezpieczeństwa Narodowego w SWPW w Płocku oraz psychoterapeuci należący do
Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Uzyskane wyniki będą odniesione do innych,
przeprowadzonych w tym zakresie badań oraz literatury przedmiotu.
CHARAKTERYSTYKA STYLÓW NARRACJI DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W KONTEKŚCIE
EFEKTYWNYCH TERAPII DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
Agnieszka Anna Włodarska, KONTRAPUNKT - AGNIESZKA ANNA WŁODARSKA
ABSTRAKT: Celem wystąpienia jest przedstawienie zagadnienia rozwoju narracji dzieci
w wieku przedszkolnym (od 3 do 7 roku życia) oraz omówienie charakterystyki stylów narracji
szczególnych dla dzieci ze spektrum autyzmu w kontekście zastosowania skutecznych form
stymulacji rozwoju narracji, efektywnych terapii mających na celu rozwój samoświadomości,
stymulowania rozwoju umiejętności dialogowania. Przyglądając się zmianom w sposobie
wyjaśniania nabywania kompetencji komunikacyjnych na przestrzeni ostatnich 15 lat można
zaobserwować rozkwit badań wskazujących na rozumienie przez dzieci kontekstu odbieranych
przez nie komunikatów już w wieku niemowlęcym. Rozwój umiejętności językowych w ujęciu
pragmatyczno-społecznym (Tomasello) zakłada, że dzieci uczą się języka próbując odgadnąć
intencje innych osób. W podobny sposób dzieci nabywają wiedzę na temat funkcjonowania siebie
i innych. Analiza badań na temat rozumienia działań społecznych przez osoby ze spektrum
autyzmu wykazuje, że potrafią zrozumieć intencje swoje oraz innych osób i nauczyć się
rozumienia nowych sytuacji społecznych, jeśli te sytuacje są dobrze zdefiniowane i czytelne. To
w jaki sposób dzieci ze spektrum autyzmu rozumieją zachowania społeczne może znaleźć odbicie
w ich narracjach oraz sposobie ich konstruowania. Celem poniżej opisanego badania jest
odpowiedź na pytanie na ile skutecznie można stymulować rozwój narracji dzieci ze spektrum
autyzmu i czy istnieją charakterystyczne dla spektrum autyzmu sposoby na uczenie się
i budowanie dziecięcych narracji. Badanie zostanie przeprowadzone w kwietniu i maju 2019
i obejmie 3 grupy dzieci. Pierwszą z nich stanowią dzieci zdiagnozowane jako osoby ze spektrum
autyzmu i objęte oddziaływaniem terapeutycznym mającym na celu stymulację kompetencji
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narracyjnych. Drugą grupę stanowią dzieci zdiagnozowane jako osoby ze spektrum autyzmu,
które nie są objęte programem stymulującym rozwój narracji. Badaniem zostanie objęta również
grupa dzieci o prawidłowym rozwoju. Grupy dzieci będą równoliczne i dobrane pod względem
wieku w podobny sposób. Na początku badania dzieciom zostanie zaprezentowana
(w formie obrazkowej) i opowiedziana historia dwóch postaci. Następnie dzieciom zostanie
przedstawiony początek nowej historii tych samych bohaterów, a zadaniem dzieci będzie
dokończenie historii – opowiedzenie jej i narysowanie tak, żeby można było ją opowiedzieć
w całości. Dodatkowym narzędziem badawczym będzie test rysunkowy Urban-Yellen,
przeprowadzony tydzień po badaniu opowiadaniami. Analizie zostaną poddane treści werbalne
i ilustracje stanowiące rozwinięcie historii – ilość wątków, ilość interakcji pomiędzy postaciami,
odniesienie do świata społecznego, struktura narracji: początek, rozwinięcie i zakończenie, ilość
odniesień i powtórzeń drugiego opowiadania do pierwotnego, kreatywność, autonarracje. Treści
zostaną omówione z rodzicami dzieci w celu dopytania o wątki autobiograficzne. Analiza danych
będzie odbywała się pod względem porównania cech charakterystycznych dla narracji dzieci ze
spektrum autyzmu w stosunku do dzieci o prawidłowym przebiegu rozwoju. Zostanie zbadany
efekt oddziaływań stymulujących rozwój narracji u dzieci ze spektrum autyzmu i jego
zróżnicowanie związana z wyborem sposobu stymulacji.
SPECYFIKA FUNKCJONOWANIA PAMIĘCI PROSPEKTYWNEJ W ŻYCIU CODZIENNYM U OSÓB WE
WCZESNEJ I ŚREDNIEJ DOROSŁOŚCI
Maria Wójcik, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
Agnieszka Niedźwieńska, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
ABSTRAKT: Prezentacja będzie dotyczyć pamięci prospektywnej, czyli pamiętania
o wykonaniu zamierzonych działań w określonym momencie w przyszłości (np. pamiętanie
o umówionych spotkaniach, przekazaniu ważnej wiadomości czy kupnie leków). Pamięć
prospektywna odgrywa istotną rolę w różnych obszarach codziennego życia i stawia przed każdą
osobą szczególne wymagania poznawcze. Funkcjonowanie pamięci prospektywnej stanowi nowy
obszar badawczy, z bardzo niewielką liczbą badań na temat jego dynamiki w okresie dorosłości:
wiedza na temat tej pamięci opiera się głównie na wynikach badań młodych, studiujących osób.
Tymczasem osoby w średniej dorosłości to bardzo znacząca grupa zarówno w sensie
teoretycznym (po 40 roku życia obniżają się zdolności poznawcze, które mogą mieć duże
znaczenie dla wykonania zadań prospektywnych) jak i praktycznym (osoby te najwięcej pracują,
ale jednocześnie posiadają większe doświadczenie życiowe, co może wpływać na liczbę zadań do
wykonania i ich realizację). Podczas wystąpienia przedstawione zostaną wyniki badań własnych,
których celem było porównanie sprawności wykonania zamiarów u osób w okresie wczesnej
i średniej dorosłości, z uwzględnieniem wpływu typów zamiarów prospektywnych oraz poziomu
zaabsorbowania codziennymi aktywnościami i ich zrutynizowania na realizację zamierzonych
działań. Wśród typów zamiarów prospektywnych porównywano zamiary zdarzeniowe (np.
„muszę przekazać koleżance ważną wiadomość, kiedy ja spotkam”) i czasowe („muszę
zadzwonić do przychodni o 7.00”). Badania zaprojektowano w trafnej ekologicznie procedurze,
w wariancie naturalistycznym polegającym na tym, że analizowano własne zamiary osób
badanych, które były powiązane z ich codzienną aktywnością i realizowane w ich naturalnym
środowisku. Wyniki wskazują nie tylko na ogólne różnice w sprawności, powiązane z trybem
życia, ale i nieoczekiwaną specyfikę badanych grup w sposobie formułowania własnych zamiarów
(np. osoby młode formułują najczęściej zamiary czasowe i lepiej sobie z nimi radzą, w porównaniu
z zamiarami zdarzeniowymi). Przedstawione zostaną także propozycje dalszych badań nad
dynamiką funkcjonowania pamięci prospektywnej w okresie dorosłości.
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KSZTAŁTOWANIE SIĘ TOŻSAMOŚCI RODZICIELSKIEJ. WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ WYWIADEM NA
TEMAT HISTORII RODZICIELSTWA
Emilia Wrocławska-Warchala, PRACOWNIA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH POLSKIEGO
TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO
Anna Lipska, UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
ABSTRAKT: W referacie przedstawiona zostanie adaptacja Wywiadu biograficznego (Wywiadu na
temat historii życia, ang. The Life Story Interview) Dana Paula McAdamsa do celów badania
tożsamości rodzicielskiej oraz wyniki badan pilotażowych z jej zastosowaniem. Wywiad
biograficzny McAdamsa, zaadaptowany do warunków polskich przez Magdalenę Budziszewską
(2013), został przekształcony w ten sposób, by mógł być zastosowany jako zachęta do eksploracji
jednego ważnego wątku historii życia – historii bycia rodzicem – i poznania specyfiki
kształtowania się tożsamości rodzicielskiej. Zmodyfikowana wersja wywiadu zachęca narratora
do stworzenia opowieści o swojej przeszłości i teraźniejszości rodzicielskiej i o tym, czego
spodziewa się w przyszłości doświadczyć jako rodzic. Podobnie jak wersja oryginalna, skłania do
pomyślenia o własnej historii rodzicielstwa jako o książce i składa się z 9 części, dostosowanych
do tematu badań (w tym: Rozdziały historii rodzicielstwa, Kluczowe wydarzenia, Wpływ na
historię rodzicielstwa, Twoja historia rodzicielstwa a inne historie, Dwie różne kontynuacje historii
rodzicielstwa, Światopogląd, Motyw przewodni, Inne). W badaniach pilotażowych wzięło udział
18 par rodzicielskich, mających starsze lub jedyne dziecko w wieku przedszkolnym. Poza
Wywiadem na temat historii rodzicielstwa zastosowano Metodę Konfrontacji z Sobą w celu
uzyskania profilu uczuć dla kluczowych doświadczeń rodzicielstwa oraz Inwentarz Stresu
Rodzicielskiego PSI-4, w adaptacji polskiej Joanny Niedzieli i Emilii Wrocławskiej-Warchali, w celu
oceny nasilenia stresu powiązanego z rolą rodzica. W badaniach uzyskano 36 historii rodzicielstwa
(18 historii macierzyństwa i 18 historii ojcostwa), które następnie przeanalizowano
w poszukiwaniu kategorii emicznych, pozwalających na skategoryzowanie kluczowych aspektów
tożsamości rodzicielskiej opisywanych w wywiadach. W referacie zostaną przedstawione wyniki
analizy wywiadów oraz związki między historiami rodzicielstwa a nasileniem stresu
rodzicielskiego, a także refleksje dotyczące dalszych badan, które zamierzamy prowadzić wśród
rodziców dzieci w różnym wieku, w tym wśród rodziców adopcyjnych i zastępczych.
WYMIARY STRESU ZWIĄZANEGO Z ROLĄ RODZICA. POLSKA ADAPTACJA NARZĘDZI DO
BADANIA STRESU RODZICIELSKIEGO PSI-4 I SIPA – MOŻLIWOŚCI BADAWCZE I DIAGNOSTYCZNE
Emilia Wrocławska-Warchala, PRACOWNIA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH POLSKIEGO
TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO
Joanna Niedziela, PRACOWNIA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA
PSYCHOLOGICZNEGO
ABSTRAKT: W referacie zostaną przedstawione dwie metody do pomiaru stresu rodzicielskiego:
Inwentarz Stresu Rodzicielskiego PSI-4 (ang. Parenting Stress Inventory 4th Edition) Richarda
Abidina oraz Inwentarz Stresu Rodzicielskiego – Adolescenci SIPA (ang. Stress Inventory for
Parents of Adolescents) Richarda Abidina I Petera Sherasa. Pierwsze z tych narzędzi służy do
pomiaru stresu u rodziców dzieci w wieku od 0 do 10 lat; drugie u rodziców dzieci od lat 11 do 18.
Są to metody o długiej tradycji, opracowane w USA, ale tłumaczone na wiele języków i cenione
przez diagnostów i badaczy na całym świecie. Wystarczy wspomnieć, że tematyczna bibliografia
prac z wykorzystaniem PSI, udostępniana przez wydawcę wersji oryginalnej, liczy ponad 300
stron. Polska adaptacja tych metod jest przygotowywana przez Pracownię Testów
Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pod kierunkiem autorek referatu; jej
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wydanie planowane jest na koniec 2019 roku. Zaletą obu metod jest spojrzenie na stres
rodzicielski jako zjawisko wielowymiarowe i zależne od licznych czynników. W obu metodach
możliwe jest zarówno zbadanie źródeł stresu związanych z psychopatologią rodzica (np.
depresyjnym nastrojem), jak trudnymi cechami dziecka (np. nadaktywnością), a także ocena
relacji między rodzicami/partnerami w rodzicielstwie czy relacji między rodzicem i dzieckiem jako
czynników stresu. Obie metody pozwalają również na określenie nasilenia stresu wywołanego
przez sytuacje życiowe niezwiązane bezpośrednio z rodzicielstwem, ale stanowiące istotne tło dla
doświadczeń rodzicielskich. W referacie zaprezentujemy strukturę narzędzi, ich własności
psychometryczne (w tym wyniki badań nad trafnością narzędzi prowadzonych w różnych grupach
klinicznych) oraz ich możliwe zastosowania. W szczególności przedstawiona zostanie specyfika
profilów różnych grup rodziców (m.in. rodziców dzieci z ASD, z ADHD i zaburzeniami nastroju)
oraz konkretne wskazania dotyczące dalszych etapów diagnozy oraz kierunku interwencji dla
różnych konfiguracji wyników.
COSPLAY A KSZTAŁTOWANIE TOŻSAMOŚCI MŁODZIEŻY
Daria Wrona, UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ABSTRAKT: Cosplay, jako stosunkowo nowe zjawisko występujące w kulturze jest słabo poznane,
a przez to - niedoceniane. W procesie kształtowania się tożsamości doświadczamy przyjmowania
różnych ról społecznych, zarówno konstruktywnych, jak i niekonstruktywnych. Jednakże
spojrzenie na nie za pośrednictwem cosplayu może zmienić nasze pojmowanie tożsamości
w wymiarze tożsamości negatywnej i płci kulturowej, które bezpośrednio wiążą się z role-playem
(odgrywaniem roli). W ten sposób cosplay może stać się nowym sposobem na zdobywanie
dojrzałej tożsamości, poprzez odgrywanie różnorakich ról społecznych w kontrolowanych
warunkach, jakimi są maska, makijaż i kostium.
RZETELNOŚĆ I TRAFNOŚĆ POLSKIEJ WERSJI KWESTIONARIUSZA SOC (THE SELECTION,
OPTIMIZATION AND COMPENSATION QUESTIONNAIRE) – WSTĘPNE WYNIKI
Ludmiła Zając-Lamparska, UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY
Łukasz Warchoł, UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY
Janusz Trempała, UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY
ABSTRAKT: Celem wystąpienia jest prezentacja wstępnych wyników dotyczących rzetelności
i trafności polskiej wersji kwestionariusza SOC (The Selection, Optimization and Compensation
Questionnaire). Ramy teoretyczne prezentowanego narzędzia stanowi Model Selektywnej
Optymalizacji i Kompensacji Baltesa. Kwestionariusz składa się z czterech 12-itemowych skal
mierzących: 1) Selekcję w oparciu o wybór (SW); 2) Selekcję w oparciu o stratę (SS); 3)
Optymalizację (O); 4) Kompensację (K). W badaniu z wykorzystaniem polskiej wersji
kwestionariusza wzięło udział 589 osób, podzielonych na trzy grupy wiekowe: wczesna dorosłość
(n=186, wiek: 20-35, M=25,06, SD=3,97), średnia dorosłość (n=165, wiek: 40-55, M=47,62, SD= 4,33)
i późna dorosłość (n=238, wiek: 60-85, M=67,42, SD=6,43). W procedurze testu-retestu wzięły
udział tylko osoby w okresie późnej dorosłości (n=182, wiek: M=67,47, SD= 6,43). Konfirmacyjna
analiza czynnikowa (CFA) przeprowadzona w celu oceny dopasowania danych do oryginalnej
4-czynnikowej struktury kwestionariusza ujawniła tylko akceptowane dopasowanie modelu
(χ2=3983,25, p<,001, df=1074; χ2/df=3,71; RMSEA=0,068, 90%CI: 0,066-0,070; CFI=0,722; IFI=0,724;
SRMR=0,083). Współczynnik α Cronbacha dla całego kwestionariusza SOC wyniósł 0,93,
natomiast dla podskal odpowiednio: 0,81 (SW); 0,81 (SS); 0,86 (O); 0,83 (C). Korelacje pozycjaskala były przeważnie zadowalające, z wyjątkiem kilku pozycji. Współczynniki korelacji
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przyjmowały wartości z przedziałów: między 0,59 a 0,17 dla skali SW, między 0,56 a 0,31 dla skali
SS, między 0,70 a 0,13 dla skali O oraz między 0,62 a 0,39 dla skali K. Wszystkie skale
charakteryzowała też zadowalająca stabilność bezwzględna. Przeprowadzone analizy, przede
wszystkim CFA i korelacje pozycja-skala, wskazują na potrzebę dalszych prac nad polską wersją
kwestionariusza SOC.
UŻYWANIE MEDIÓW A FUNKCJONOWANIE PSYCHOSPOŁECZNE MŁODZIEŻY
Ewa Zasępa, AKADEMIA
W WARSZAWIE

PEDAGOGIKI

SPECJALNEJ

IM.

MARII

GRZEGORZEWSKIEJ

ABSTRAKT: Używanie różnego rodzaju mediów jest w dzisiejszych czasach codziennym
zwyczajem. Stanowią one istotną pomoc w zdobywaniu wiedzy, porozumiewaniu się
z innymi, ale też mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia somatycznego i psychicznego zwłaszcza
osób będących w okresie dorastania. Celem przeprowadzonych badań było ustalenie, z jakich
mediów i jak dużo czasu korzystają adolescenci. Także celem badań było określenie wpływu
aktywności medialnej na funkcjonowanie psychospołeczne badanych osób. W badaniu wzięło
udział 350 osób w wieku 11-18 lat. Jako narzędzie badawcze zastosowano Formy Aktywności
w Mediach – Kwestionariusz Samoobserwacyjny dla Młodzieży (Media Activity Form ― Youth
Self-Report) autorstwa Thomasa Achenbacha w polskiej adaptacji Ewy Zasępy i Kamili
Kuprowskiej-Stępień. Narzędzie to zawiera w pierwszej części pytania dotyczące korzystania
z różnych mediów, zaś w drugiej pytania dotyczące wpływu aktywności medialnej na kondycję
psychospołeczną młodych osób. W wyniku badań stwierdzono wiele zależności między
aktywnością medialną a psychospołecznym funkcjonowaniem adolescentów.
STRUKTURA I SPÓJNOŚĆ DIADY RODZICIELSKIEJ W PROCESIE TRANSMISJI WARTOŚCI
MATERIALISTYCZNYCH U ADOLESCENTÓW
Anna Maria Zawadzka, UNIWERSYTET GDAŃSKI
Aleksandra Lewandowska-Walter, UNIWERSYTET GDAŃSKI
Judyta Borchet, UNIWERSYTET GDAŃSKI
Magdalena Iwanowska, UNIWERSYTET GDAŃSKI
ABSTRAKT: Transmisja wartości i postaw stanowi część procesu socjalizacji (por. m.in. Grusec,
Goodnow, Kuczynski, 2000), a zapewnienie ciągłości wartości przyjmowanych przez kolejne
pokolenia jest istotnym jej celem, mającym duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania
w społeczeństwie (Fuligni, Zhang, 2004). Wnioski płynące z dotychczasowych analiz relacji
materializmu matki i ojca z materializmem ich dzieci nie są spójne (Flouri, 1999; Kasser et al., 1995;
Goldberg at al., 2003; Wójtowicz, 2013; Zawadzka, Dykalska-Bieck, 2013; Zawadzka, LewandowskaWalter, Niesiobędzka, 2017). Celem badania było określenie, czy w przypadku przekonań
i wartości materialistycznych proces transmisji może być zależny od struktury rodziny (pełna vs
po rozwodzie) (hipoteza kompensacji - Rindfleisch, Burroughs, Denton, 1997), jak i od spójności
w diadzie rodzicielskiej dotyczącej materializmu. W badaniu wzięło udział 199 triad (matka –
ojciec- adolescent) – 115 rodzin pełnych i 84 rodziny po rozwodzie – z dziećmi w okresie wczesnej
adolescencji (wiek: M = 14,36, SD = 1,07). Wykorzystano dwa sposoby pomiaru materializmu
zarówno w przypadku adolescentów: Indeks Aspiracji (Kasser et al., 2014), YMS mierzący
stosunek do posiadania dóbr (Youth MaterialismScale, Goldberg et al., 2003 w polskiej wersji
Zawadzkiej i Lewandowskiej-Walter, 2016), jak i ich rodziców: Indeks Aspiracji i MVS oceniający, na
ile ważne są dla badanego dobra materialne (Richins, Dawson, 1992 w polskiej adaptacji GórnikDurose, 2016). Wyniki badań własnych ujawniły, że materializm adolescentów jest wyjaśniany
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strukturą rodziny, a także bezpośrednio materializmem ojca i pośrednio (przez ojca)
materializmem matki. Adolescenci, którzy doświadczyli rozwodu rodziców prezentują wyższy
poziom materializmu, co jest zgodne z innymi doniesieniami wskazującymi na wzrost znaczenia
dóbr w sytuacji braku poczucia bezpieczeństwa. Wpływ matki poprzez ojca sugerować może
znaczenie spójności ich oddziaływań rodzicielskich na dziecko oraz konsekwencji
w prezentowaniu przez nich określonych postaw w procesie umacniania się orientacji
materialistycznej nastolatka. Nadawanie wartości dobrom materialnym przez rodziców może
także stanowić w percepcji dziecka czynnik torujący w procesie socjalizacji poprzez poszukiwanie
kontaktów z osobami spoza rodziny o podobnych przekonaniach i hierarchii wartości.
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POSTERY
____________________________________________
ZDOLNOŚCI TWÓRCZE DZIECI W POCZĄTKOWYCH KLASACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
KONSTRUKCJA NARZĘDZIA O CHARAKTERZE WERBALNYM
Urszula Bogdańska
ABSTRAKT: Celem prezentacji jest opis konstrukcji narzędzia do pomiaru zdolności twórczych
dzieci w klasach II-IV szkoły podstawowej. W tym okresie rozwojowym badania zdolności
twórczych najczęściej polegały na wykonaniu przez dziecko rysunku. Uznano, że sposób oceny
zdolności twórczych na podstawie rysunku może być niewystarczający, zwłaszcza wtedy, gdy
badane dzieci wykazują niechętny stosunek do tej formy aktywności. Postanowiono więc
opracować narzędzie, które pozwoli na diagnozowanie zdolności twórczych poprzez słowne
ustosunkowanie się dziecka do sytuacji, w których takie zdolności mogą się ujawnić. Inspiracją do
budowy narzędzia był Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH S. Popka (2008), który
dedykowany jest starszym dzieciom i osobom dorosłym. Zaczerpnięto z tego kwestionariusza
koncepcje dwóch skal odnoszących się do twórczej postawy – Nonkonformizmu i Zachowań
Heurystycznych. Nonkonformizm cechowało: witalizm, aktywność, niezależność, elastyczność
adaptacyjna, konsekwencja, odwaga, oryginalność, dominatywność, samoorganizacja,
samodzielność, spontaniczność, ekspresyjność, otwartość, wytrwałość, samokrytycyzm,
odpowiedzialność, tolerancyjność, wysokie poczucie wartości „ja”. Z kolei Zachowania
Heurystyczne opisywane były przez takie cechy, jak wyobraźnia wytwórcza, pamięć logiczna,
myślenie dywergencyjne, samodzielność obserwacji, uczenie się rekonstruktywne i samodzielne,
elastyczność intelektualna (giętkość), uczenie się przez rozumowanie, twórczość konstrukcyjna,
werbalna, potencjalne uzdolnienia w kierunku twórczości artystycznej. Etapy konstruowania
narzędzia, wyniki oraz wnioski zostaną zaprezentowane na plakacie.
PAMIĘĆ DZIECIŃSTWA W BIEGU ŻYCIA JAKO ELEMENT BILANSU ŻYCIOWEGO. WYNIKI BADAŃ
NARRACYJNYCH
Kamil Jezierski, AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE
ABSTRAKT: W koncepcji Dana McAdamsa (2001) historie życia stanowią wyraz tożsamości
człowieka dając mu poczucie ciągłości, ujawniając sens życia, stanowiąc podstawę bilansu
życiowego. Szczególną część autobiografii stanowi dzieciństwo. Osobisty obraz tego okresu
potraktowano jako całościową konstrukcję, niesprowadzalną do sumy wspomnień
i tworzoną z aktualnej perspektywy rozwojowej. Poddano analizie następujące kierunki zmian
zachodzących w obrazie dzieciństwa: dążenie do pozytywnego wartościowania oraz do
zintegrowania doświadczeń. Pierwszy z nich został dobrze udowodniony w badaniach nad
pamięcią autobiograficzną w odniesieniu do pojedynczych wspomnień (Berntsen, Rubin, 2002),
natomiast nie wiadomo jeszcze, czy dotyczy też całościowego obrazu dzieciństwa. Drugi z nich
wynika z założeń teoretycznych psychologii biegu życia i narracyjnej (Köber, Schmiedek,
Habermas, 2015). W celu odkrycia sposobu budowania dzieciństwa przeprowadzono 60
wywiadów narracyjnych z osobami we wczesnej, średniej i późnej dorosłości. Analizy pokazały, że
obraz dzieciństwa kreowany przez osoby starsze jest bardziej rozbudowany i pozytywny,
spontanicznie oceniany jako całość. Jednocześnie pamięć dzieciństwa nie staje się bardziej
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uporządkowana. Co więcej, wypowiedzi badanych świadczą o tym, że jedynie część wspomnień
jest spontanicznie włączana w ułożoną czasowo i logicznie historię życia. Dzieciństwo często jest
wspominane jako luźno powiązane ze sobą sceny, nie tworzące celowej linii narracji. Wyniki
potwierdzają, że spójne opracowanie pamięci dzieciństwa jest ważne w rozwoju (McAdams,
2015), ale jednocześnie sugerują, że niemniej istotne jest pozytywne wartościowanie dziecięcych
doświadczeń i powracanie do nich niezależnie od ich logicznego opracowania w tożsamości
narracyjnej (por. Harris i in., 2014).
WYKORZYSTANIE NOWYCH TECHNOLOGII W PRACY Z OSOBAMI STARSZYMI
Ewa Kamińska, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
Małgorzata Hołda, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
Barbara Szmigielska-Siuta, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
ABSTRAKT: Zainteresowanie nowymi technologiami w kontekście życia osób starszych
spowodowane jest szybkim tempem rozwoju nauki z jednej strony, z drugiej zwiększającym się
w populacji odsetkiem seniorów, w tym także osób niepełnosprawnych fizycznie i z chorobami
neurodegeneracyjnymi. Celem wystąpienia jest prezentacja wybranych sposobów
wykorzystywania nowych technologii w oddziaływaniu na życie seniorów. Jednym z nich jest tzw.
telemedycyna do której należą m.in. system pomocy w nagłych wypadkach, monitorowane
parametrów życiowych, system wykrywania upadków oraz telefony zaufania dla seniorów.
W pracy z osobami starszymi coraz częściej wykorzystuje się roboty, które są reaktywne, wydają
dźwięki, poruszają się i reagują odpowiednio do kierowanych do nich gestów człowieka.
Dowiedziono empirycznie, że roboty, takie jak: PARO, AIDO i NAO wpływają pozytywnie na
socjalizację osób starszych (szczególnie mieszkających w instytucjach opiekuńczych), ponieważ
intensyfikują kontakty społeczne i motywują do komunikacji. Wpływają również pozytywnie na
nastrój jednostki. Ponadto w pracy z osobami o różnym stopniu nasilenia trudności poznawczych
wykorzystuje się tzw. stół (lub dywan) sensoryczny. Z projektora wyświetlane są animacje na
specjalnie do tego przygotowany stół lub na podłogę. Tego rodzaju gry nie tylko aktywizują
procesy poznawcze, umożliwiają trening pamięci, wspomagają koordynację wzrokowo-ruchową
czy sprawność motoryczną, ale pełnią również funkcję socjalizacyjną i aktywizującą seniorów
mieszkających w domu pomocy społecznej. W wystąpieniu zaprezentowane zostaną możliwości
wykorzystania gier z użyciem stołu w codziennej praktyce domu pomocy społecznej w Krakowie
oraz wypowiedzi seniorów i ich opiekunów na temat tego rodzaju aktywności.
KORELATY POTENCJALNEGO
PILOTAŻOWYCH

UZALEŻNIENIA

OD

FACEBOOKA

-

RAPORT

Z

BADAŃ

Martyna Kotyśko, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ABSTRAKT: Przedmiotem badań niniejszego projektu było obecnie intensywnie eksplorowany
obszar tzw. uzależnień behawioralnych (ang. behavioral addictions), ze szczególnym
uwzględnieniem problemu uzależnienia/nadmiernego czy problemowego korzystania z portali
społecznościowych, w tym Facebooka. Podstawowym celem badań było określenie istotnych
korelatów uzależnienia od Facebooka, zweryfikowanie w jakiej relacji względem siebie pozostają
i jak przekłada się to na poziom potencjalnego uzależnienia od Facebooka. Zagadnienie to wydaje
się szczególnie istotne w obliczu czasu, jaki młodzież i młodzi dorośli poświęcają na korzystanie
z portali społecznościowych a także wpływu tych mediów na kształtowanie się własnego Ja
jednostki. Analizie poddano trzy zmienne (w nawisach podano wykorzystane narzędzia
badawcze): poziom uzależnienia od Facebooka (Skala Oceny Nadmiernego Korzystania z Sieci
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Społecznościowych - opracowanie Kotyśko, Izdebski, Michalak i Andryszak, 2014),
Metapoznawcze Ja (Skala Metapoznawczego Ja, MJ-24 - opracowanie Brycz i Konarski 2016) oraz
zdolność odraczania gratyfikacji (Delaying Gratification Inventory, Hoerger, Quirk, Weed - polskie
opracowanie Dymek i Jurek, 2018). Ogółem w badaniu wzięło udział 230 osób w okresie wczesnej
dorosłości (pełne dane zebrano od 167 osób, ale w analizach uwzględniono dane od 142).
Współczynnik rzetelności wykorzystanych narzędzi zawierał się w przedziale od 0,65 do 0,84.
Nadmierne korzystanie z Facebooka było istotnie negatywnie powiązane z mniejszą zdolnością
do odraczania gratyfikacji. Podczas wystąpienia zostaną również zaprezentowane dodatkowe
rozważania związane z potencjalną rolą Metapoznawczego Ja w zjawisku nadmiernego
korzystania z Facebooka.
PARENTYFIKACJA A RADZENIE SOBIE ZE STRESEM DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW W OKRESIE
WCZESNEJ ADOLESCENCJI
Aleksandra Lewandowska-Walter, UNIWERSYTET GDAŃSKI
Judyta Borchet, UNIWERSYTET GDAŃSKI
Teresa Rostowska, UNIWERSYTET GDAŃSKI
Piotr Połomski, UNIWERSYTET GDAŃSKI
Aleksandra Peplińska, UNIWERSYTET GDAŃSKI
ABSTRAKT: W wielu badaniach analizowano konsekwencje parentyfikacji, wskazując na trudności
w funkcjonowaniu dziecka pełniącego rolę opiekuna w rodzinie i związek z symptomami
psychopatologii (por. m.in. Hooper, DeCoster i in., 2011; Schier, 2014). W procesie socjalizacji
postawy dorosłych wobec dziewcząt powodują, że w większym stopniu niż chłopcy organizują
one swoje zachowania, cele oraz kształtują predyspozycje indywidualne w kierunku umacniania
wspólnotowości wyrażanej przejmowaniem odpowiedzialności za innych i opiekowaniem się
członkami rodziny (Larsen, Krumov, 2013). Z dotychczas prowadzonych badań niewiele
poświęcono wpływowi parentyfikacji na emocjonalny rozwój w okresie dzieciństwa i adolescencji,
w tym także radzeniu sobie ze stresem, które należy do obszaru umiejętności związanych
z regulacją emocjonalną (Parke i in., 1992). Celem prezentowanych w doniesieniu badań własnych
jest określenie związku nasilenia parentyfikacji emocjonalnej i instrumentalnej ze strategiami
radzenia sobie ze stresem w grupie adolescentów. W badaniu wzięło udział 169 adolescentów
(62,1% dziewcząt, 37,3% chłopców) w wieku 12-17 lat (M = 14.57, SD = 1.10). Wykorzystano dwa
narzędzia: autorski Kwestionariusz Parentyfikacji dla Młodzieży oraz polską adaptację Mini-Cope
(Juczyński, Ogińska-Bulik, 2009). Wyniki wskazały, że dziewczęta doświadczają częściej
emocjonalnej
parentyfikacji,
a
chłopcy
instrumentalnej.
Im
bardziej
spójne
z konserwatywnym stereotypem płci były role i zadania realizowane przez młodzież
w rodzinie, tym łatwiej im było sprostać. Dodatkowo, opieka nad rodzeństwem zdaje się budzić
większy opór niż opieka nad rodzicami w obu grupach badanych. Wyniki uzyskanych badań
wskazują, że w pracy z nastolatkami, którzy doświadczają parentyfikacji warto wziąć pod uwagę
fakt, że z uwagi na płeć młodzież stosuje inne strategie radzenia sobie oraz wykonuje inne
obowiązki w swoich rodzinach.
ZASOBY SIECI I URZĄDZENIA
I ESTETYCZNYCH DZIECKA

MOBILNE

A

KSZTAŁCENIE

POSTAW

TWÓRCZYCH

Dominika Łowkajtis, UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
ABSTRAKT: W plakacie zostanie zilustrowane znaczenie i sposób wykorzystania urządzeń
mobilnych z dostępem do sieci jako współczesnych środków dydaktycznych w zakresie
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kształcenia wizualnego. Dostępne strony internetowe z bazami dzieł sztuki, muzeami
wirtualnymi, oprogramowania obejmujące m. in. edytory grafiki, rejestratory obrazu
i dźwięku czy aplikacje do nauki o sztuce i kulturze mogą być doskonałym źródłem inspiracji do
opracowywania nowoczesnych, autorskich metod pracy, form zajęć w zakresie edukacji
plastycznej i kształcenia wizualnego uwzględniających potrzeby i możliwości uczniów I etapu
edukacyjnego. Urządzenia mobilne, takie jak telefony komórkowe i tablety mogą być
wykorzystane jako narzędzia edukacyjne w dowolnym miejscu i czasie, w szkole, a także
w różnych przestrzeniach pozaszkolnych, sprzyjających podejmowaniu aktywności, w tym
plastycznej, tak ważnej dla harmonijnego rozwoju twórczego, estetycznego, emocjonalnego
i społecznego ucznia.
WIZERUNEK STAROŚCI W PERCEPCJI MŁODYCH DOROSŁYCH PREZENTACJA WŁASNOŚCI
PSYCHOMETRYCZNYCH SKALI POSTAW WOBEC SENIORÓW (SPWS)
Jacek Łukasiewicz, WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
Wiesław Kowalski, WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
Anna Mazur, INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. W. CHODŹKI W LUBLINIE
Anna Stachyra-Sokulska, UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
Tomasz Saran, INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. W. CHODŹKI W LUBLINIE
ABSTRAKT: Skalę Postaw Wobec Seniorów (SPWS) opracowano na podstawie koncepcji postaw
społecznych wobec ludzi starszych G. Miałkowskiej. Celem badań jest walidacja Skali SPWS oraz
analiza wizerunku starości w percepcji młodych dorosłych w oparciu o wymiary skonstruowanej
skali. Procedurę walidacji przeprowadzono na próbie 304 osób dorosłych. Trafność treściową
oszacowano na podstawie współczynnika CVR, trafność teoretyczną zweryfikowano za pomocą
eksploracyjnej analizy czynnikowej z rotacją prostą Oblimin i normalizacją Kaisera, a trafność
kryterialną określono na podstawie analizy macierzy korelacji SPWS z IVE i SES. Rzetelność
narzędzia oszacowano w oparciu o wartości współczynników alfa Cronbacha oraz wartości mocy
dyskryminacyjnych pozycji testowych. Przeciętny poziom nasilenia trzech aspektów postaw
wobec seniorów podano w oparciu o wartości średniej i odchylenia standardowego.
Współczynniki trafności treściowej CVR zawierają się w przedziale od 0,83 do 1,00. Na podstawie
analizy czynnikowej wyodrębniono 3 czynniki SPWS - Szacunek, Samotność i Ekonomię. Ich
współczynniki alfa Cronbacha mieszczą się w granicach od 0,93 do 0,86. Wyodrębnione skale
SPWS korelują z wymiarami IVE i SES. Z uzyskanych danych wynika, że młodzi dorośli raczej darzą
szacunkiem osoby starsze, dostrzegają ich samotność, a także trudności w sferze życia związanej
z ekonomią. Przeprowadzona procedura walidacji potwierdza wysokie własności
psychometryczne skonstruowanego narzędzia badawczego i zezwala na jego wykorzystywanie
zarówno w diagnozie indywidualnej, jak i w badaniach naukowych. Należy również podkreślić, iż
uzyskane wyniki badań własnych mogą zostać wykorzystane do skonstruowania programów
psychoprofilaktycznych chroniących przed wykluczeniem i stwarzających szansę na nową jakość
życia seniorów. Słowa kluczowe: wizerunek starości, młodzi dorośli, własności psychometryczne,
postawy wobec seniorów.

80

CYBEROKO JAKO ELEMENT SAMODZIELNOŚCI W ŻYCIU PACJENTÓW Z DYSTROFIĄ MIĘŚNIOWĄ
DUCHENNE`A
Arkadiusz Mański, UNIWERSYTET GDAŃSKI
Paulina Anikiej, UNIWERSYTET GDAŃSKI
ABSTRAKT: Dystrofia mięśniowa Duchenne`a jest rzadką chorobą genetyczną. Powoduje ona
stopniową utratę funkcjonowania mięśni oraz innych tkanek organizmu (Milic Rasic i in., 2014),
dotyczy głównie pacjentów płci męskiej. Pierwsze objawy pojawiają się około 3 roku życia (Soim
i in., 2016), a często około 10 roku następuje unieruchomienie kończyn dolnych. Około 20 roku
życia pacjent zostaje całkowicie unieruchomiony. Chłopcy w późnych stadiach choroby, nie
opuszczają domu, a ich relacje społeczne najczęściej ograniczają się do najbliższej rodziny.
Narzędziem mogącym umożliwić pacjentom komunikację nawet w tych stadiach, jest urządzenie
C-eye. Jest to system, który śledzi ruch gałek ocznych i pozwala pacjentom nawigować po ekranie
monitora bez użycia rąk. Celem badania było odnalezienie optymalnych parametrów ustawień
urządzenia. W tym celu zbadano 6 chłopców. W pierwszym etapie sprawdzono wskaźnik
Inteligencji Ogólnej oraz poddano analizie czynniki na nią się składające. W tym celu użyto Testu
Inteligencji Stanford Binet-5. Celem było monitorowanie uwarunkowań mogących zakłócać pracę
z urządzeniem. Następnie, przystąpiono do prób dostosowania systemu C-eye. W tym etapie
wzięło udział 3 chłopców w wieku 13, 14 i 18 lat. Pod uwagę wzięto takie parametry jak: czas
adaptacji, ruchy sakkadowe, właściwości tła, czas fiksacji, obszar przetwarzania, położenie
i wielkość punktu fiksacji, hamowanie reakcji. Wyniki wstępnych analiz pokazują, że pacjenci
o podobnym profilu funkcjonowania poznawczego mają różny czas adaptacji do urządzenia (2-7
min), każdy z pacjentów prezentuje inny zakres widzenia i ruchów gałek ocznych (w tym tylko
jeden pełen). Parametry uległy polepszeniu w kolejnej próbie adaptacji do urządzenia. Badania
wskazały na możliwość adaptacji i dostosowania parametrów do potrzeb dziecka. Stwarza to
szansę na wprowadzenie alternatywnej metody komunikacji w celu poprawy jakości życia.
POCZUCIE PUNKTUALNOŚCI ZDARZEŃ ŻYCIOWYCH A STRATEGIE KONSTRUOWANIA WŁASNEJ
PRZYSZŁOŚCI W PRÓBIE MŁODYCH DOROSŁYCH
Agata Piasecka, UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
Janusz Trempała, UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY
ABSTRAKT: Celem badania było sprawdzenie korelacji pomiędzy poczuciem punktualności
zdarzeń życiowych a strategiami konstruowania własnej przyszłości w próbie młodych dorosłych.
Sprawdzono dodatkowo różnicę pomiędzy kobietami i mężczyznami w zakresie mierzonych
zmiennych. Wykorzystano następujące narzędzia badawcze: Kwestionariusz Strategii
Konstruowania Przyszłości (KSKP) autorstwa Timoszyk-Tomczak (2003) oraz Kwestionariusz
Poczucia Punktualności Zdarzeń Życiowych, w wersji dla młodych dorosłych - PPZŻ-WD
(autorstwa Brzezińskiej i Kaczana, 2010). Badana próba obejmowała 100 osób (kobiety: n=63),
średnia wieku badanych wynosiła 25.2lat. Strategia przymusu korelowała z globalnym poczuciem
punktualności i była to korelacja dodatnia (r = .21). Najczęściej wybieraną strategią przez młodych
dorosłych okazała się być strategia realistyczna. Następnie badani preferowali kolejno strategię
autorytetu, carpe diem, życzeniową, przymusu i stosowaną najrzadziej strategię oczekiwania.
Strategia oparta na autorytecie była istotnie częściej wybierana przez badane kobiety niż przez
mężczyzn (t = 3.54). Okazało się, że płeć różnicuje również w istotnym stopniu dwa z pięciu
wskaźników poczucia punktualności zdarzeń życiowych. Strategia życzeniowa okazała się
ujemnie korelować z wiekiem metrykalnym (r = -.26).
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EMOCJE W BLOGU MŁODZIEŻOWYM A PREZENTOWANE WYTWORY WIZUALNE
Sylwia Seul-Michałowska, AKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIE
ABSTRAKT: Blogujący nastolatek uczestnicząc w plemionach emocjonalnych dzieli się swoimi
doświadczeniami z różnych aktywności, zaspokaja potrzebę autoprezentacji, odreagowania
emocji, przynależności (afiliacji) do grupy blogerów. Zwykle adresatem blogera jest rówieśnik i to
decyduje o treściach notek, bo daje nadzieję na zainteresowanie i komentarze. Treść notki jest
rezultatem ekspresji emocji i oczekiwań wobec odbiorcy. Celem analizy jest ustalenie zależności
między omawianiem doświadczeń emocjonalnych blogera a zawartymi treściami wizualnymi
sygnalizującymi emocje pozytywne, przykre oraz elementów infantylnych, baśniowych,
zabawowych. Osobami badanymi była blogująca młodzież w wieku 13-16 lat, dobór losowy.
(n=509, 439 dziewcząt i 70 chłopców). Z treści sekwencji 20 notek wyodrębniono elementy
poddane dalszej analizie statystycznej. Analizie poddano treści emocjonalne zawarte w notkach
(klimat, przyjaźń, miłość, agresję, lęk) oraz cechy formalne notek (liczba elementów wizualnych).
Wyniki wskazują, że liczba treści emocjonalnych wiąże się z częstszym występowaniem
wizualnych treści infantylnych. W trakcie trwania blogu wzrasta siła związku wyrażania emocji
i wizualnych treści o negatywnym wydźwięku. Na początku widoczne są zależności powiązane
z przyjaźnią i miłością czyli pozytywnymi emocjami i infantylnymi obrazkami, które negatywne
związane są z agresją. W późniejszych notkach widoczny jest również wzrost ekspresji lęku
powiązany z różnymi formami wizualnymi. Treści wizualne można potraktować jako sygnał
potrzeby odreagowania awersyjnych doświadczeń oraz łagodzenia neutralizacji negatywnego
nastroju. Młodsi blogerzy dzielą się pozytywnymi treściami częściej nadając im wyraz wizualny niż
starsi. Pozytywny klimat emocjonalny jest spójnie sygnalizowany w treściach wizualnych, czyli
powiązany z treściami pozytywnymi i infantylnymi i ujemnie z negatywnymi. Wskazuje to na
potrzebę wieloaspektowej prezentacji doświadczeń którym towarzyszy pozytywne
samopoczucie.
STUDENT ARTYSTA I
DOŚWIADCZEŃ

NIE-ARTYSTA - WIZJA

DOROSŁOŚCI W KONTEKŚCIE AKTUALNYCH

Sylwia Seul-Michałowska, AKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIE
ABSTRAKT: Okres wyłaniania dorosłości charakteryzuje się samodzielnym podejmowaniem
decyzji, stabilnością planów, zaangażowaniem i przyjęciem odpowiedzialności za ich realizację.
Skutkuje to niezależnością od rodziny pochodzenia w sferze zawodowej, finansowej
i emocjonalnej. Doświadczenia studenta kierunków artystycznych (muzycznych i sztuk
wizualnych) i innych (humanistycznych) w odmienny sposób sprzyjają planowaniu zawodowej
niezależności. Wcześniejsze doświadczenia z rodziny pochodzenia decydują o jakości oczekiwań
wobec: związku intymnego, godzenia zadań rodzinnych i zawodowych, możliwego wsparcia.
Studiowanie na kierunkach artystycznych wspomaga integrację społeczną i emocjonalną,
rozwijają planowanie i korzystanie ze wsparcia. Jest to skutek uczestnictwa w grupach
studenckich (chór, zespoły, orkiestry, pracownie) przygotowywania koncertów, wystaw. Inni
studenci mogą zdobywać tego typu doświadczenia, ale konieczna jest dodatkowa własna
aktywność i decyzja o zaangażowaniu wychodząca poza standardowe obowiązki studenta.
Celem badań była analiza przewidywań dotyczących przyszłości zawodowej i osobistej studentów
artystów i nie-artystów w kontekście aktualnych (możliwych) doświadczeń zawodowych
i wcześniejszych rodzinnych. Osobami badanymi byli studenci (N=134) muzycy, plastycy i nieartyści wieku 20-29 lat. Studenci wypełniali ankietę dotyczącą doświadczenia (wczesne rodzinne,
aktualne zawodowe) oraz przewidywanego statusu siebie w wieku 40 lat. Wyniki wskażą
82

w proporcje studentów gromadzących doświadczenia profesjonalne funkcjonujących
w zawodzie. Zaprezentują swoje oczekiwania związane z przyszłym życiem zawodowym,
rodzinnym, oczekiwaniem wsparcia. Wyniki będą analizowane w zakresie różnic między
studentami artystami i nie-artystami dotyczącymi gromadzenia doświadczenia współczesnego
studenta artysty i nie-artysty i tworzenia planów długoterminowych, poszukiwanie związku
między aktualnym doświadczeniem a konkretnym planowaniem przyszłości związanym z np.
zakładaniem własnej firmy. Wskazane będą różnice w doświadczeniu rodzinnym a oczekiwaniami
wsparcia i plany wobec własnej przyszłej sytuacji życiowej. Wskazane będą tendencje do
zakładania rodziny i powiązanie ich z doświadczanym w dzieciństwie poczuciem bezpieczeństwa
i oczekiwaniem pomocy w trudnościach.
NOWOCZESNE METODY PSYCHOTERAPII ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
Małgorzata
Starzomska,
W WARSZAWIE

UNIWERSYTET

KARDYNAŁA

STEFANA

WYSZYŃSKIEGO

ABSTRAKT: Osoby z zaburzeniami odżywiania posiadają reputację pacjentów niezwykle trudnych
do leczenia. Nierzadko są oni do niego negatywnie nastawieni i zaprzeczając chorobie przejawiają
słabą motywację i opór wobec prób udzielenia im pomocy. Bardzo często w tej grupie klinicznej
ma miejsce „wypadanie z terapii”. Wszystkie te trudności pojawiające się podczas leczenia
pacjentów z zaburzeniami odżywiania powodują, że często choroby te mają chroniczny przebieg,
a śmiertelność w tej grupie klinicznej, a zwłaszcza wśród chorych z jadłowstrętem psychicznym
sięga 20%. Pomimo powszechnego stosowania standardowych metod psychoterapii u osób
z zaburzeniami odżywiania, w ostatnich latach pojawiło się wiele nowych propozycji, częściowo
opartych na klasycznych podejściach, które jednak wykorzystują również najnowsze odkrycia
naukowe w obszarze tych zaburzeń. Poster będzie poświęcony nowoczesnym metodom
psychoterapii zaburzeń odżywiania, przy czym zostaną zaprezentowane następujące metody
psychoterapii zaburzeń odżywiania: terapia usprawniania poznawczego, MANTRA (ang. Maudsley
Model of Anorexia Treatment for Adults), terapia interpersonalna, wzmocniona terapia
poznawczo-behawioralna, ogniskowa terapia psychodynamiczna, terapia dialektycznobehawioralna, terapia poznawczo-afektywna, terapia społecznego poznania i neuropoznania,
arteterapia, terapia wirtualna, terapia zaburzeń obrazu ciała. Ponadto zaprezentowane zostaną
nowatorskie interwencje, które mogą wspomagać leczenie ciężkich i chronicznych zaburzeń
odżywiania zaproponowane przez zespół Jane Treasure (the Eating Disorder Unit at the Institute
of Psychiatry, King's College London), takie jak między innymi: implementacja intencji, trening
hamowania, trening uwagi, zakłócenia wyobraźni skoncentrowanej na pragnieniu jedzenia,
stymulacja mózgu w celu zmiany czynników, które utrzymują chorobę. Zostanie również
omówiony szczególny przypadek przymusowego leczenia chorych z zaburzeniami odżywiania.
TOŻSAMOŚĆ OSÓB Z ZABURZENIAMI ODŻYWIANIA W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH
NA TEMAT TENDENCYJNOŚCI UWAGI U TYCH OSÓB
Małgorzata
Starzomska,
W WARSZAWIE

UNIWERSYTET

KARDYNAŁA

STEFANA

WYSZYŃSKIEGO

ABSTRAKT: Badacze zaburzeń odżywiania podkreślają, że osoby z tymi zaburzeniami selektywnie
przetwarzają informacje dotyczące jedzenia, kształtu i wagi ciała. Przejawem nieprawidłowego
przetwarzania informacji przez te osoby są: tendencyjność uwagi, błędy poznawcze polegające
na selektywnej pamięci i interpretacji, przecenianie rozmiaru ciała i skrajne dążenie do
szczupłości. Tendencyjność uwagi to skłonność do faworyzowania pewnej klasy bodźców
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emocjonalnych i ten termin nawiązuje do założenia, że osoby z zaburzeniami psychicznymi różnią
się od osób zdrowych pod względem przetwarzania bodźców, które są dla nich istotne, przy
czym najczęściej są to zagrażające bodźce związane z ich zaburzeniem. W przypadku osób
z zaburzeniami odżywiania szczególnie istotne są bodźce związane z jedzeniem, kształtem i wagą
ciała. Poster będzie składał się z dwóch części. Pierwsza część posteru będzie poświęcona
omówieniu najważniejszych wyników badań własnych, które dotyczyły tendencyjności uwagi
u kobiet z zaburzeniami odżywiania. Badania te zostały przeprowadzone za pomocą autorskiego,
zaprojektowanego specjalnie dla potrzeb badania opartego na komputerze zadania „dot-probe”,
które umożliwia dokładną eksplorację tendencyjności uwagi, a mianowicie uzyskane dane
pozwalają stwierdzić, czy badany koncentruje uwagę na bodźcu, czy występują u niego trudności
z odangażowaniem uwagi od niego, czy też można mówić o unikaniu przez niego kontaktu
z tym bodźcem. Zaletą zastosowanego w badaniach zadania „dot-probe” było także to, że
bodźce wykorzystane w nim, w tym bodźce związane z jedzeniem, kształtem i wagą ciała, zostały
ocenione zgodnie z sugestiami badaczy zajmujących się tym tematem, przez osoby
z zaburzeniami odżywiania oraz zastosowano cztery różne czasy prezentacji tych bodźców
(w tym prezentację podprogową). Uzyskane wyniki były bardzo interesujące i otworzyły pole do
dyskusji nad funkcjonowaniem poznawczym osób z zaburzeniami odżywiania. Druga część
posteru zostanie poświęcona interpretacji uzyskanych wyników w kontekście rozważań nad
tożsamością osób z zaburzeniami odżywiania, ze szczególnym uwzględnieniem takich pojęć, jak:
egosyntoniczność choroby, „ja szczupłe” i „ja otyłe”. Ponadto podkreślone zostanie znaczenie
uzyskanych wyników dla zaplanowania optymalnych interwencji psychoterapeutycznych w tej
grupie klinicznej. W szczególności zostanie omówione znaczenie Programu Oddziaływań na
Tożsamość, jaki zaproponowały Stein i Corte (2007) oraz terapii usprawniania poznawczego.
Zostanie również zaprezentowany zaprojektowany w oparciu o uzyskane wyniki trening
poznawczy przeznaczony dla osób z zaburzeniami odżywiania, mający na celu zmniejszenie
u chorych tendencyjności uwagi dla bodźców związanych z tymi zaburzeniami.
TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI) JAKO POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ PRZEZ RODZINY W
OBLICZU WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ
Agnieszka Sternak, UNIWERSYTET WARSZAWSKI
ABSTRAKT: Ważne miejsce wśród nowych metod terapeutycznych zajmuje terapia integracji
sensorycznej (SI). Ważne, w kontekście popularności jaką się cieszy, ale także z uwagi na napięcie
jakie generuje w dialogu pomiędzy praktykami stosującymi tę metodę i przedstawicielami
środowisk naukowych, którzy formułują poważne zastrzeżenia wobec stosowania metody SI jako
nie spełniającej wymogów Evidence Based Practices. W proponowanym materiale prezentowany
jest stan światowych badań nad efektywnością terapii SI wraz z oficjalnym stanowiskiem
dotyczącym kryteriów jej stosowania (NAC, 2015; APA, 2012). Popularność metody SI
przedstawiona jest również przez pryzmat dużego zainteresowania szkoleniem w jej stosowaniu,
które obserwuje się wśród przedstawicieli zawodów świadczących profesjonalną pomoc dzieciom
z różnego rodzaju dysfunkcjami (pedagodzy, psychologowie, terapeuci zajęciowi, logopedzi,
fizjoterapeuci, pediatrzy). Metoda SI jest tu prezentowana na tle innych, nowych technik
terapeutycznych i wspomagających terapię (m.in. metoda biofeedback, treningi słuchowe,
neurologopedia, arteterapia, terapia ręki), które są oferowane w państwowych i prywatnych
ośrodkach. Celem takiego przedstawienia metody SI jest próba wzbudzenia refleksji i zwrócenia
uwagi na szerszy kontekst społeczny, w którym spostrzegamy powiększanie się oferty działań
terapeutycznych. Analizując to zjawisko można zadać pytanie czy mnogość form pomocy
oferowanych rodzicom dzieci z trudnościami w rozwoju, nie stanowi dla nich – wtórnie - źródła
frustracji wynikającej z własnych ograniczeń w zakresie oceny wiarygodności i zasadności
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stosowania danej metody. Warto tu zatrzymać się nad motywacjami rodziców i potrzebami, na
które dana terapia odpowiada. Z perspektywy badania fenomenów społecznych, na szczególną
uwagę zasługuje poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o znaczenie i sens stosowania danej
metody, jaki przypisują jej rodzice.
IDENTYFIKACJA Z AWATAREM
Barbara Szmigielska-Siuta, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
Monika Paleczna, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
ABSTRAKT: Identyfikacja to proces obejmujący czynności poznawcze, emocjonalne
i behawioralne, służące do ustanawiania, utrzymywania i modyfikowania tożsamości (Schlenker,
1985). Identyfikacja będąca procesem wynikającym z kontaktu z postacią w tradycyjnych mediach
może być różnie rozumiana: np. Von Feilitzen i Linne (1975) mówią o niej w kategoriach dążenia
do stania się taką samą postacią, a Olds (2006) w kategoriach odczuwania empatii do tej postaci.
Z kolei Cohen (2001) uważa, że identyfikacja z postacią z mediów oznacza przyjęcie jej
perspektywy i celów, skutkiem czego może być utrata kontaktu z rzeczywistością i zastąpienie go
poznawczymi i emocjonalnymi związkami z tą medialną postacią. Identyfikacja z awatarem w grze
komputerowej różni się od identyfikacji z postacią z mediów, ponieważ gra komputerowa
dostarcza wyższego poziomu interaktywności i personalizacji. Ponadto zachowanie postaci
w grze zależy wyłącznie od decyzji gracza. Dlatego przyjmuje się, że identyfikacja z awatarem
w grach komputerowych jest zjawiskiem, w którym zaabsorbowanie grą sprawia, że gracz
przejmuje pewne emocjonalne, poznawcze i behawioralne aspekty funkcjonowania stworzonej
przez siebie (bądź istniejącej w grze) postaci (Li, Liau i Khoo, 2013). Proces ten jest szczególnie
interesujący z punktu widzenia budowania i utrzymywania tożsamości przez gracza. Celem
prezentacji jest omówienie zagadnienia identyfikacji gracza z awatarem w kontekście aspektów
poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych w świetle nielicznych – jak dotychczas – wyników
badań. Szczególna uwaga poświęcona będzie okresowi adolescencji, bowiem w tym wieku granie
w gry komputerowe z awatarem jest szczególnie nasilone, co w kontekście kształtującej się
tożsamości wydaje się szczególnie istotne. Przedstawione zostaną także wyniki badania
pilotażowego nastolatków, w których testowana będzie autorska gra z awatarem stworzona na
potrzeby większego projektu badawczego.
PSYCHOLOGICZNE EFEKTY TATUOWANIA SIĘ W PERCEPCJI OSÓB Z RÓŻNYCH GRUP
WIEKOWYCH
Anna Winiarek, POLSKA AKADEMIA NAUK
Ludwika Wojciechowska, UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
ABSTRAKT: Z dotychczas przeprowadzonych badań wynika, że tatuowanie ciała postrzegane było
głównie przez pryzmat psychologii klinicznej jako samookaleczanie ciała, świadczące
o negatywnym stosunku do siebie, występowaniu zaburzeń psychicznych, mówiące o negatywnie
kształtującej się tożsamości. Tatuowanie siebie często wiązane było również z innymi
zachowaniami ryzykownymi, jak np. z zażywaniem substancji psychoaktywnych. Społeczny odbiór
tatuażu i osób tatuujących się także nie był zbyt przychylny. Obecnie można zaobserwować, że
tatuuje się coraz więcej osób, powstają liczne studia tatuażu oraz tatuowaniem zaczynają
zajmować się artyści. Stąd powstał zamysł, aby przyjrzeć się na nowo efektom psychologicznym,
jakie uzyskują osoby w różnym wieku poprzez tatuowanie siebie. Zaplanowano program badań,
w którego pierwszym etapie zmierza się do uzyskania odpowiedzi na pytanie o stosunek
przedstawicieli różnych grup wiekowych wobec tatuaży i osób się tatuujących. Zbadano grupy
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reprezentujące okres przedszkolny, wczesnoszkolny, adolescencję, wczesną dorosłość, średnią
dorosłość oraz późną dorosłość. W badaniu wzięło udział łącznie 120 osób – po 20 osób
z każdego etapu rozwojowego. Zastosowano wywiad częściowo – strukturalizowany,
opracowany dla celów niniejszych badań. Wyniki badań pokazały, że percepcja psychologicznych
efektów tatuowania była zróżnicowana w badanych grupach wiekowych. Ponadto okazało się, że
efekty tatuowania rzadko są wiązane z negatywnym stosunkiem do siebie i samookaleczaniem,
częściej tatuowanie się postrzegane jest w pozytywny sposób, np. jako rozwój osobisty i dążenie
do samorealizacji, a także jako wyrażanie swoich zainteresowań, czy definiowania tożsamości.
Uzyskane w badaniu wyniki posłużą do stworzenia wystandaryzowanego kwestionariusza do
badania psychologicznych motywów i efektów modyfikacji ciała (w tym tatuowania się) u osób
w różnym wieku.
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE
____________________________________________
Miejsce obrad:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Kampus Uniwersytecki KORTOWO

w

Olsztynie

Wydział Nauk Humanistycznych: Aula Dietrichów
Ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn

Jak dotrzeć do kampusu uniwersyteckiego KORTOWO – autobusy nr 103,109, 128, 130, 302
Z Dworca Olsztyn Główny
Taxi - ok 20 zł
Autobus nr: 103. Należy wysiąść na przystanku Centrum Konferencyjne, który jest tuż obok
Wydziału Nauk Humanistycznych ul. Kurta Obitza 1 10-725 Olsztyn. Tramwaj nr 3 z Dworca
Głównego zatrzymuje się na przystanku Uniwersytet Prawocheńskiego tj. około 15 minut pieszo od
Wydziału Nauk Humanistycznych.

Z dworca Olsztyn Zachodni Taxi - około 15 zł.
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Przydatne linki
Rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej – www.zdzit.olsztyn.eu
GreenTaxi – 19192- www.greentaxi.pl
NajTaxi – 19666 – www.taxi.olsztyn.pl
Przerwy kawowe i poczęstunek powitalny
Będą się odbywały w hallu konferencyjnym.
Lunche
Zostaną zorganizowane w Bufecie Akademickim w Centrum Konferencyjnym - w budynku
sąsiadującym z miejscem konferencji. Komitet Organizacyjny będzie służył pomocą i wskazywał
drogę.
Uroczysta kolacja – RESTAURACJA PRZYSTAŃ KORTOWSKA
Na uroczystą kolację zapraszamy wszystkich uczestników konferencji, którzy wnieśli opłatę
konferencyjną.
Zapraszamy do RESTAURACJI KORTOWSKIEJ, która
mieści się w KAMPUSIE UNIWERSYTECKIM ok.
kilometra od miejsca obrad.
Adres restauracji: ul. Jana Heweliusza 28, 10-724
Olsztyn
http://www.przystan.olsztyn.pl/kontakt
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Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM) powstał
1 września 1999 roku z połączenia trzech istniejących w Olsztynie
szkół wyższych: Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły
Pedagogicznej oraz Warmińskiego Instytutu Teologicznego. UWM
łączy więc tradycję pięćdziesięcioletniej ART, trzydziestoletniej WSP
oraz ponad 450 lat kształcenia teologicznego na Warmii. Obecnie
na 18 wydziałach na 74 kierunkach kształci się ponad 25 tys.
studentów, w tym ok. 20 tys. na studiach stacjonarnych oraz 600
doktorantów i 1,2 tys. osób na studiach podyplomowych.

Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka jest organizacją
integrującą środowiska psychologów rozwojowych. Jego celem jest
wspieranie badań naukowych, upowszechnianie wiedzy i osiągnięć
badawczych
z
zakresu
psychologii
rozwoju
człowieka,
popularyzowanie wiedzy oraz promowanie osiągnięć polskich
psychologów rozwoju. Stowarzyszenie kontynuuje wieloletnie tradycje
Sekcji Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: wydaje
czasopismo Psychologia Rozwojowa, Biuletyn, organizuje Ogólnopolskie
Konferencje Psychologii Rozwojowej oraz Seminaria Śródroczne.
Czasopismo Psychologia Rozwojowa prezentuje aktualną wiedzę
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. Ocena czasopisma w ewaluacji ministerialnej; w roku 2015
czasopismo w ewaluacji MNiSW uzyskało 13 punktów. Czasopismo
znalazło się też na ministerialnej liście 500 czasopism dofinansowanych
przez MNiSW.
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