Stowarzyszenie zrzesza osoby zajmujące
się naukowo i praktycznie zagadnieniami
rozwoju
człowieka.
Zadaniem
Stowarzyszenia jest tworzenie
środowiska dla dyskursu dotyczącego tematów
podejmowanych w pracowniach
naukowców oraz rozstrzyganych praktycznie w kontaktach z jednostkami i instytucjami.
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Szanowni Państwo,
Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer Biuletynu. Kiedy 6 lat temu planowaliśmy jego wydawanie, przyświecała nam idea szybkiego kontaktu z naszymi członkami, których chcemy informować
o tym co dzieje się w środowisku. Zamierzaliśmy stworzyć przestrzeń do dyskusji o kierunku rozwoju Stowarzyszenia, usprawniania jego organizacji. Być może zabrzmi to nieskromnie, ale mam
głębokie przekonanie, poparte też Państwa informacjami zwrotnymi, że nam się to dość dobrze
udaje.
Pandemia uniemożliwiła nam spotkanie wiosenne i osobiste rozmowy. My, członkowie Zarządu,
pracujemy jednak systematycznie spotykając się co miesiąc. Rezultatem tych spotkań są różne
inicjatywy. Mamy nadzieję, że rozwiną się one w większe przedsięwzięcia, dając naszym członkom możliwości współpracy z ośrodkami w Polsce i za granicą. Dlatego postanowiliśmy uruchomić
w Biuletynie nową rubrykę – Z prac Zarządu PSPRC - w której będziemy prezentować
to, nad czym pracujemy. Obecnie jest to m.in. współpraca z międzynarodowymi stowarzyszeniami
w ramach Global Psychology Alliance, zorganizowanie otwartego śródrocznego seminarium
dla wszystkich członków, czy wsparcie środowiska praktyków materiałami, które mogą wykorzystać w codziennej pracy. Zależy nam jednak na tym, aby nie tylko Zarząd proponował działania.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że w wielu ośrodkach dzieją się interesujące rzeczy – powstają
nowe inicjatywy badawcze, praktyczne działania na rzecz uczelni czy społeczności lokalnych.
Bardzo Państwa zachęcamy do prezentowania ich w Biuletynie. W tym celu uruchomiliśmy
m.in. rubrykę, w której prezentujemy ośrodki psychologii rozwojowej.
Na jednym z ostatnich zebrań Zarządu dyskutowaliśmy propozycję naszego kolegi, profesora
Adama Niemczyńskiego, dotyczącą sposobu działania Stowarzyszenia. Propozycja wiązała się
przede wszystkim z kadencyjnością funkcji prezesa a jej ideę opisał autor w felietonie w ostatnim
numerze Biuletynu. Dziękuję Ci Adamie za cenne sugestie. Wiele lat współpracowaliśmy razem
w jednym z międzynarodowych stowarzyszeń i mogliśmy zaobserwować różne sposoby zarządzania. Ja osobiście, ale też członkowie Zarządu, uważamy, że kadencyjność prezesa jest dobrym
rozwiązaniem. Pozwala wnieść nowe pomysły, energię, zmienić punkt widzenia. Rodzi także trudności. Osoba nie mająca doświadczeń w bieżącym zarządzaniu stowarzyszeniem, może, mimo
najszczerszych chęci i zapału nie trafić ze swoim stylem działania w kulturę społeczności - robić
pewne rzeczy zbyt szybko lub zbyt wolno, promować zbyt wiele lub zbyt mało inicjatyw, albo takich nie będących w nurcie działania stowarzyszenia. Dlatego ważne, aby przy kadencyjności
zachować jednak płynność. Większość międzynarodowych stowarzyszeń wypracowało taki model
zmienności przy utrzymaniu płynności. Polega on na wyborze osoby zarządzającej, najpierw
do pełnienia funkcji Prezesa Elekta, który współuczestniczy w zarzadzaniu organizacją i po określonym czasie (np. 2 latach) obejmuje funkcję Prezesa kierując już stowarzyszeniem. Następnie
obejmuje funkcję Prezesa Seniora, ustępując miejsca nowej osobie. Prezes Senior służy swoim
doświadczeniem i pełni rolę mentora. W ten sposób można otworzyć przestrzeń dla osób z nowymi pomysłami ale nie robić rewolucji lub nie przeznaczać energii na działania nietrafione. Model
takiego zarządzania wydaje nam się interesujący do wprowadzenia. Wiąże się jednak ze zmianą
statutu i decyzją Walnego Zebrania. Z pewnością taką propozycję przygotujemy do dyskusji
już tej wiosny. Zachęcamy Państwa członów do dyskusji na ten ale też inne tematy i przesyłanie
do Redaktor Biuletynu dr Ludmiły Zając-Lamparskiej swoich tekstów i pomysłów.

dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka

Numer 25

Strona 2

Polskie Stowarzyszenie Psychologii
Rozwoju Człowieka
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W okresie Pandemii Zarząd Stowarzyszenia spotyka się regularnie 1-2 razy w miesiącu.
Planujemy działania na najbliższy okres, ale też podejmujemy decyzje o inicjatywach Stowarzyszenia na kolejne miesiące i lata. W tej rubryce Biuletynu, będziemy Państwa regularnie informować o działaniach podejmowanych przez Zarząd.

Członkostwo w Stowarzyszeniu i opłata członkowska
Dokonaliśmy weryfikacji opłat członkowskich. Według Statutu PSPRC (§13): Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek (…) wykluczenia przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres
przekraczający 2 lata
https://psprc.edu.pl/wp-content/uploads/2019/11/Statut_PSPRC_2016.pdf.
Dlatego we wrześniu wystosowaliśmy do członków, którzy mają zaległości w opłacie,
indywidualne listy z prośbą o jej uzupełninie. Dziękujemy wszystkim, którzy uregulowali
już opłaty członkowskie. Jednocześnie Zarząd podjął decyzję, aby każdego roku, do końca marca przesyłać informacje przypominające o opłacie za nadchodzący rok.
W ostatnich 2 miesiącach przyjęliśmy trzech nowych członków. Panie Ewa Dryll, Dominika Przybyła i Anna Winiarek są młodymi psychologami. Witamy Was w naszej
społeczności!

Seminarium Śródroczne
Tradycją naszego Stowarzyszenia jest organizacja zimą Śródrocznych Seminariów Psychologii Rozwoju. Seminaria te odbywają
się najczęściej w ośrodkach, które budują zespoły i rozpoczynają badania w obszarze rozwoju człowieka. Jest to z jednej
strony okazja do wzajemnego poznania się, promocji ośrodka
i zawiązania współpracy ze Stowarzyszeniem. Najczęściej gospodarze organizują, krótkie, półdniowe spotkanie naukowe, podczas którego prezentowane są projekty naukowe i rezultaty badań. Jest to więc okazja do merytorycznej dyskusji. W tym roku na seminarium śródroczne zostaliśmy zaproszeni przez Instytutu Psychologii i Nauk
o Człowieku Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Będzie ono odbywało się on-line. Chcemy zaprosić do uczestnictwa w nim wszystkich zainteresowanych członków Stowarzyszenia. Planujemy to seminarium na przełom stycznia i lutego. O terminie i programie poinformujemy Państwa emailem.
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Propozycje członków – działalność i funkcjonowanie Stowarzyszenia
Cenimy sobie inicjatywy i sugestie
członków Stowarzyszenia. Po Walnym Zgromadzeniu otrzymaliśmy
od naszego kolegi i założyciela Sekcji
Psychologii Rozwojowej, która przekształciła się później w PSPRC, profesora Adama Niemczyńskiego, sugestie rozwoju nowych sposobów działania Zarządu.
Pan Profesor nawiązał do nich w swoim felietonie w ostatnim, 24. numerze Biuletynu.
Propozycja dotyczy kadencyjności władz Stowarzyszenia – Przewodniczącego i osób
zajmujących funkcje w Zarządzie. Zarząd zgodnie stoi na stanowisku, że kadencyjność
funkcji jest dobrym pomysłem, jednak wymaga zmian w statucie Stowarzyszenia.
O szczegółach tego rozwiązania pisze w swoim słowie wstępnym Prezes Stowarzyszenia.

Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej – Warszawa
2020/21
Podobnie, jak inne Stowarzyszenia, z żalem
odwołaliśmy konferencję planowaną na maj
2020 roku. Pierwotnie liczyliśmy, że ma ona
szanse odbyć się we wrześniu. Kolejna fala
COVID-19 uniemożliwiła również takie spotkanie. Zaplanowaliśmy ją więc na 20-22
maja 2021 roku, sądząc, że wiosną będzie
już możliwe spotkanie bezpośrednie w Warszawie. Jednak niepewna sytuacja epidemiologiczna spowodowała, że wraz z organizatorami rozważamy by konferencja odbyła się
jednak w formie zdalnej przy zachowaniu wcześniejszego terminu. Aktualne informacje
od Komitetu Organizacyjnego znajdują się na stronie 8 Biuletynu. Szczegóły konferencji
związanej z formą, harmonogramem działania i opłatą konferencyjną Komitet Organizacyjny prześle do połowy grudnia 2020 roku.
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Współpraca międzynarodowa w ramach Global Psychological Alliance
Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne zaprosiło stowarzyszenia z różnych krajów świata
do współpracy, której celem jest promocja wiedzy
psychologicznej i wymiana doświadczeń . Do grupy
tej należy 60 największych stowarzyszeń psychologicznych na świecie – w tym Polskie Towarzystwo Psychologiczne i nasze Stowarzyszenie. Współpraca rozpoczęła się dwa miesiące temu i skoncentrowana jest na prowadzeniu międzynarodowych badań porównawczych, które pomogą zrozumieć i wesprzeć
psychologów w pracy z klientami. W ramach tej inicjatywy, otrzymaliśmy m.in. możliwość wykorzystania materiałów edukacyjnych dotyczących raczenia sobie w pandemii
(publikujemy je na stronach 22-26 Biuletynu). Istnieje też możliwość bezpłatnego brania
udziału w konferencjach międzynarodowych. Polskę reprezentuje w tej inicjatywie
dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM. Wszystkie osoby zainteresowane
współpracą proszone są o kontakt: beata.rynkiewicz@uwm.edu.pl

Informacje o PSPRC w języku angielskim
Podjęcie współpracy międzynarodowej, sprowokowało nas do zrobienia informacyjnej nakładki na stronę internetową Stowarzyszenia
i przygotowania logo w języku angielskim. Wszyscy zainteresowani
informowaniem o naszym Stowarzyszeniu za granicą mogą podawać
również link do stowarzyszenia z informacją w języku angielskim.

Współpraca ze środowiskiem
Wielu członków naszego Stowarzyszenia to doświadczeni
praktycy i naukowcy. Mamy też wśród nas wchodzących
w zawód psychologów. Chcielibyśmy zaprosić Państwa
do dzielenia się dobrymi praktykami. Jeśli organizujecie
Państwo spotkania, webinary, seminaria, których problematyka dotyczy rozwoju człowieka, prosimy o przesyłanie
informacji do nas. Jedną z takich inicjatyw jest współpraca z Akademickim Centrum
Wsparcia Empatia z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który udostępnia materiały
edukacyjne związane z radzeniem sobie w sytuacji pandemii (piszemy o tym na stronach
22-26 Biuletynu).
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ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI
Szanowni Państwo,

Redakcja czasopisma Psychologia Rozwojowa, będącego organem
Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka zaprasza wszystkich zainteresowanych studiami nad rozwojem do prezentowania swoich
dokonań na łamach naszego czasopisma.
Czasopismo znajduje się w aktualnym wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z kwalifikacją 20 pkt.
Jest wydawane od ponad 20. lat przez renomowane Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, w wersji papierowej oraz elektronicznej na stronie
czasopisma http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/
Gwarantujemy profesjonalną opiekę w postaci wskazówek merytorycznych, metodologicznych i edytorskich poprzez recenzje specjalistów
oraz krótki czas oczekiwania na ukazanie się pracy.
Jeśli masz gotowy materiał dotyczący zagadnień rozwoju w różnych
okresach życia lub właśnie kończysz jego przygotowywanie, przyślij
go do nas. Wskazówki jak przygotować tekst znajdziesz na stronie czasopisma.
Zapewniamy krótki czas oczekiwania na wskazówki i opinie recenzentów, a dalszy ciąg zdarzeń związanych z przygotowywaniem artykułu
do druku będzie zależał od Ciebie.
Czekamy zatem na ciekawe teksty o rozwojowych zjawiskach, wyjaśniających je propozycjach oraz sugestiach dla praktyki.

W imieniu
Komitetu Redakcyjnego
Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska
Redaktor Naczelny
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Między rozwojem a wychowaniem
Wydawnictwo Naukowe PWN obdarowało mnie egzemplarzem świeżo wydanego a pokaźnego tomu zatytułowanego Psychologia wychowania. Wybrane problemy,
który jest dziełem zbiorowym 37. osób z przewagą autorek w liczbie 25. nad autorami,
których naliczyłem 11. W czasie protestu kobiet przeciw opresji państwa szczególnie
warto odnotować tę liczbową ich dominacje. Pokazuje ona bowiem, że z powodzeniem
obecne są tutaj kobiety od lat wielu i dostarczają nam obfitość znakomitych dokonań
ludzkiego intelektu w tej właśnie dziedzinie. Dominują zdecydowanie kobiety w tej publikacji zbiorowego autorstwa. Także w redakcji naukowej prym wiedzie w tym tomie
Hanna Liberska na zacnym tle Janusza Trempały. Również zespół redakcyjny wydawcy
tworzą kobiety.
Nie ma miejsca w felietonie na recenzję tak obszernego dzieła wielu autorek i autorów. Gorąco je polecam i zachęcam do studiowania jego zawartości, czyli nie tylko
do czytania, ale i do dyskusji nad tym tomem i poszczególnymi do niego wkładami autorskimi. Potrzebne są nam w ogóle konwersacje, dyskusje i debaty, a szczególnie na tym
polu. Nie da się żadną miarą przecenić znaczenia tego, co wiedza o rozwoju człowieka
może dać uprawianemu przez nas wychowaniu, a także tego, co wiedza o wychowaniu
może dać naszej trosce oraz odpowiedzialności za rozwój człowieka. Osobiście uważam, że w imię rozwoju skupić się należy w naszych czasach na wzajemnej
relacji wychowaniu i rozwoju. Jest to w istocie banalne stwierdzenie, lecz jego doniosłość staje się jaskrawo widoczna, gdy potraktujemy je jako pilne wyzwanie naszych czasów, jakiemu trzeba stawić czoła.
Mieczysław Plopa, znakomity znawca psychologii rodziny, dał wydawnictwu pozytywną opinię o tym tomie i mamy też jego posłowie do tego zbioru, które jest ważne
szczególnie dla przyszłych opracowań psychologii wychowania. Niewątpliwie Plopa żywi
przekonanie, że gdy pytamy o bieżące wychowanie sięgamy myślą do tego, jaki będzie
człowiek w przyszłości. Ma nadzieję nasz recenzent, że wyzwolimy się z teraźniejszych
koszmarów ludzkiej cywilizacji i nieszczęsnego położenia życiowego indywidualnych osób
w zmurszałych instytucjach życia zbiorowego. Cierpimy na te przypadłości jako ludzkość,
jej społeczności wszelkie oraz jej indywidualni przedstawiciele. Nie radzimy sobie należycie z całą listą problemów, jakich Plopa wymienia dziewięć głównych i wskazuje na siedem fatalnych następstw kiepskiego radzenia sobie z nimi dla naszego życia i rozwoju.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Zachęcam do zapoznania się ze zwięzłym wywodem posłowia i wmyślenia się
w obie listy. Emancypacja z tych koszmarów ma być zadaniem człowieka przyszłości,
a ten ma się wyłonić z bieżącego wychowania dzięki naszej wiedzy o rozwoju człowieka. Myślę, że nie tylko Plopa zgodzi się ze mną, iż fundamentalne dla tego zadania wychowawczego jest określenie celu, jaki byłby do osiągnięcia poprzez takie wychowanie młodych, jaki przyniesie zdolności potrzebne do emancypacji z naszych plag.

Pytanie o cel wychowania stawia nas – jak to w tytule tego felietonu mamy – pomiędzy rozwojem a wychowaniem człowieka z tego powodu, że pytamy zarazem o cel
rozwoju. Nie ulega bowiem wątpliwości, że podlegamy ukierunkowaniu w rozwoju jak
i w wychowaniu. Więcej należy przyjąć też ponad wszelką wątpliwość. A mianowicie to,
że młodzi w swoim rozwoju prowadzeni są przez nasze ich wychowanie, którego celom nie może nie podlegać ich rozwój. Zbyt mało uwagi poświęcamy w nauce celom

i wartościom, jakie dają moc atrakcji naszym celom rozwoju i wychowania, ale też moc
awersji celom odrzucanym. Nikt chyba nie zaprzeczy, że indywidualny rozwój człowieka i wychowanie są ostatecznie takie jak cele ku jakim ludzi prowadzą i od jakich ich
odwodzą. Potrzebne są studia na programami rozwoju i edukacji człowieka, aby wiedza
o nich służyła praktyce wspomagania zarówno rozwoju jak i edukacji. Tymczasem wciąż
na porządku dziennym natrafiamy na nieświadomie powstające i realizowane programy
w tych dziedzinach. Gotów jestem bronić tezy, że to one przyczyniają się najbardziej
do powstania i utrzymywania się opłakanych stanów rzeczy, na jakie zwraca uwagę Mieczysław Plopa. Działają bowiem mimowiednie i przez to skutecznie do dewiacji prowadza jak głębinowe mechanizmy obronne.
Adam Niemczyński
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Aktualne informacje na temat OKPR

Zaproszenia i zapowiedzi

Co nowego w nauce:

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy!
Pragnę potwierdzić, że XXIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej odbędzie się w dniach 20-22 maja 2021 r.

Temat konferencji pozostaje ten sam:
Współczesne drogi rozwoju – między obawą a nadzieją
Tytuł konferencji w aktualnej sytuacji pandemii nabiera dodatkowego znaczenia.
Przewidujemy zorganizowanie dodatkowej sesji obejmującej doniesienia z badań prowadzonych w ostatnich miesiącach, w czasie pandemii.
Sprawdzamy aktualne możliwości zorganizowania konferencji w bezpiecznych
warunkach, zapewniających Państwu komfort uczestniczenia w obradach.
Szczegółowe informacje na temat trybu konferencji, potwierdzania uczestnictwa i wysłanego już wystąpienia oraz terminu zgłaszania nowych prezentacji,
jak również wysokości wpłaty konferencyjnej, przekażemy Państwu w kolejnym komunikacie, który zostanie ogłoszony do połowy grudnia 2020 r.
Przepraszamy za opóźnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia
Grażyna Katra
W imieniu Komitetu Organizacyjnego 29 OKPR,
Zarządu PSPRC i Wydziału Psychologii UW
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Projekt badawczy:
Kompensacyjna aktywność mózgu osób starszych.

Co nowego w nauce:
Projekt badawczy BrainAct

Poszukiwanie wskaźników elektrofizjologicznych zaangażowanych w nią procesów poznawczych i jej możliwych zmian
pod wpływem treningu pamięci operacyjnej
Założenia i cele projektu: Proces starzenia się jest powszechnie kojarzony z osłabieniem możliwości umysłowych. Badania potwierdzają, że wraz z wiekiem dochodzi do pogorszenia funkcjonowania wielu procesów poznawczych. Zjawisko to wiąże się ze zmianami zachodzącymi na poziomie mózgu, które dotyczą zarówno jego budowy, jak i funkcjonowania. Jednak w funkcjonowaniu mózgu osób starszych mogą pojawiać się też zmiany, których obecność wspomaga sprawność poznawczą. Mówimy wówczas właśnie
o tzw. kompensacyjnej aktywności mózgu osób starszych. Polega ona na zwiększeniu
aktywności określonych okolic mózgu w porównaniu do aktywności obserwowanej
u osób młodych lub na zaangażowaniu okolic dodatkowych. Aktywność ta jest uważana
za kompensacyjną, ponieważ wyniki badań wskazują na związek jej występowania
z lepszym poziomem wykonania zadań poznawczych przez osoby starsze. Zjawisko kompensacyjnej aktywności mózgu osób starszych stanowi jeden z ważniejszych obszarów
badań nad starzeniem się w aspekcie neuropoznawczym i jest interesujące jako zjawisko
rozwojowe.
Realizacja projektu pozwoli wzbogacić wiedzę na temat kompensacyjnej aktywności mózgu osób starszych w dwóch aspektach:

1. Po pierwsze, w prowadzonych dotąd badaniach kompensacyjną aktywność mózgu
osób starszych identyfikowano przede wszystkim za pomocą funkcjonalnego rezonansu
magnetycznego (fMRI) oraz pozytonowej tomografii emisyjnej (PET). W naszych badaniach do identyfikacji aktywności kompensacyjnej wykorzystujemy wskaźniki elektroencefalograficzne (widoczne w zapisie EEG). Pozwoli to potwierdzić założenia dotyczące
zaangażowanych kompensacyjnie procesów poznawczych w oparciu o nowe dane, ponieważ w badaniach EEG wskaźniki tych samych procesów poznawczych są inne niż w badaniach fMRI czy PET.
2. Ponadto w dotychczasowych badaniach rejestrowano i interpretowano aktywność
kompensacyjną mózgu osób starszych, jednak nie próbowano na nią wpływać. Celem
naszych badań jest natomiast sprawdzenie, czy możliwe jest wywieranie na nią wpływu
poprzez trening funkcji poznawczych na przykładzie treningu pamięci operacyjnej. Teoretycznie trening taki powinien optymalizować aktywność mózgu osób starszych, tzn. wywoływać aktywność kompensacyjną podczas wykonywania zadań trudnych, by ułatwić ich
poprawne wykonanie, natomiast w przypadku zadań łatwych prowadzić do zaniku potrzeby uruchamiania aktywności kompensacyjnej. Założenie to zweryfikujemy w świetle
wyników badań..
Podstawowe informacje na temat projektu:
Miejsce realizacji: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Finansowanie: NCN, OPUS, nr projektu: 2017/25/B/HS6/00360
Kierownik projektu: dr Ludmiła Zając-Lamparska, prof. UKW
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Co nowego w nauce:
Projekt badawczy BrainAct

Przebieg projektu: Projekt zakłada dwie fazy realizacji badań: fazę badań wstępnych i fazę badań eksperymentalnych. W badaniach weźmie udział 150 ochotników, w tym 75 osób starszych (w wieku 60-75 lat) i
75 osób młodych (w wieku 20-35 lat). Udział osób
młodych w badaniach umożliwić ma ocenę, czy efekty
związane z kompensacyjną aktywnością mózgu są specyficzne dla określonej grupy wiekowej.
Dotąd zrealizowano fazę badań wstępnych. Jej cel stanowił wybór (w oparciu o rozkład wyników wśród
badanych osób) poziomów trudności zadań poznawczych, które aktualnie są stosowane w procedurze
eksperymentalnej oraz dobór zadania dla grup kon- Prezentacja wyników fazy badań
trolnych aktywnych.
wstępnych - Kongres EBBS, 2019
W fazie badań eksperymentalnych, która aktualnie
trwa, zastosowany został plan z dwiema grupami eksperymentalnymi (osób starszych
i osób młodych) i analogicznie dwiema kontrolnymi aktywnymi i dwiema kontrolnymi
biernymi, z pomiarem początkowym i końcowym we wszystkich grupach oraz z treningiem funkcji poznawczych jako głównym czynnikiem eksperymentalnym. Przebieg eksperymentu jest następujący: (1) We wszystkich grupach przeprowadzany jest pomiar
początkowy, z uwzględnieniem rejestracji sygnału EEG podczas wykonywaniu zadań
poznawczych o różnych poziomach trudności; (2) W grupach eksperymentalnych prowadzony jest trening pamięci operacyjnej. Badani w okresie 4 tygodni uczestniczą w 12
sesjach treningowych. W grupach kontrolnych aktywnych stosowane są zadania treningowe inne niż ukierunkowane na angażowanie pamięci operacyjnej. Uczestnicy z grup
kontrolnych pasywnych oczekują na pomiar końcowy bez kontaktu z badaczami;
(3) We wszystkich grupach prowadzony jest pomiar końcowy, analogiczny do pomiaru
początkowego.
Aplikacyjne znaczenie projektu: Projekt wpisuje się w bardzo aktualny ze społecznego punktu widzenia nurt badań nad poznawczymi aspektami starzenia się oraz możliwościami optymalizacji funkcjonowania poznawczego osób starszych. Problematyka
funkcjonowania osób starszych jest obecnie niezwykle istotna, z uwagi na zjawisko starzenia się społeczeństw, które dotyczy również społeczeństwa polskiego. Szacuje się,
że w 2020 roku osoby starsze (w wieku 65 lat i więcej) stanowić będą 22% ogółu polskiej populacji, natomiast w roku 2030 już aż 27%. Funkcjonowanie poznawcze współdecyduje o szeroko pojętej jakości życia seniorów, m.in. o poziomie ich samodzielności, uczestnictwie w życiu społecznym, przekładając się także na doświadczenia subiektywne, jak poczucie bezpieczeństwa czy satysfakcji życiowej. Wzbogacenie wiedzy
na temat mechanizmów optymalizacji funkcjonowania poznawczego w okresie starości
przyczynić się może w dalszej perspektywie do udoskonalenia interwencji poznawczych kierowanych do osób starszych
dr Ludmiła Zając-Lamparska, prof. UKW
Publikacje związane z projektem:
Zając-Lamparska, L. (2020). The possibility of linking spontaneous and induced neurocognitive plasticity: Can cognitive training influence compensatory brain activity in
older adults? Theoretical and empirical premises. Acta Neuropsychologica, 18(4)
doi: 10.5604/01.3001.0014.5290
Zając-Lamparska, L. (2018). Kompensacyjna aktywność mózgu osób starszych. Gerontologia Polska, 26(1), 54-58.

Numer 25

Strona 11

Wirtualne wykłady
SRCD
Society for Research in Child Development oferuje możliwość
uczestnictwa w wirtualnych wykładach w ramach serii wykładowej zatytułowanej „Child Development in a Diverse Majority Society”.

Co nowego w nauce:
Wirtualne wykłady SRCD

Najbliższe wykłady online odbędą się 8 grudnia 2020 r.
Temat tego spotkania brzmi Constructing the ‘Other’: Two Complementary Perspectives on Discrimination, Social Exclusion, and Inequalities. Wykłady będą dotyczyły podstawowego pytania, w jaki sposób dzieci uczą
się uprzedzeń i dyskryminacji z perspektywy co najmniej dwóch dyscyplin
w obszarze nauk o rozwoju.
Pierwszy z wykładów, zatytułowany When the Goal is Racial Justice:
Learning from Youth, Families, and Educators wygłosi prof. Deborah RivasDrake.
Wykład drugi, na temat Developing Inclusive Youth: Harnessing Social Cognition about Exclusion to Reduce Prejudice and Bias, zaprezentuje prof. Melanie Killen,
Uczestnictwo w wykładach jest bezpłatne.
Więcej na temat tego wydarzenia przeczytać można na stronie:
www.srcd.org/event/constructing-other-complementaryperspectives-discrimination-social-exclusion-and
Na tej stronie znajduje się też przekierowanie do formularza rejestracji.

Prelegentki:
Dr Deborah Rivas-Drake, profesor psychologii i edukacji
na Uniwersytecie w Michigan.
Dr Melanie Killen, profesor psychologii rozwoju człowieka i metodologii badań ilościowych na Uniwersytecie w Maryland.

Numer 25

Strona 12

IV Forum Psychologii Rodziny

Zaproszenia i zapowiedzi

Co nowego w nauce:

Doświadczanie OJCOSTWA

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM oraz Studenckie Koło Naukowe Psychologii Rodziny zapraszają na IV Forum Psychologii Rodziny pt. Doświadczanie ojcostwa,
Odbędzie się ono 18 grudnia 2020 r. o godz. 17:00 w formule wirtualnego
spotkania w MS Teams.
Udział w Forum jest nieodpłatny, jednak należy dokonać uprzedniej rejestracji.
Organizatorzy proszą o zgłoszenie udziału do 14 grudnia 2020 r. za pomocą formularza dostępnego pod adresem:
http://forum.home.amu.edu.pl/?page_id=6.

Tematem rozmów będzie sposób przeżywania ojcostwa oraz związane z nim wątpliwości, nadzieje i obawy. Zachęcamy do zapoznania się z programem Forum (w załączeniu). Po każdym, około 15-minutowym
wystąpieniu Prelegenta, zaprosimy Państwa
do krótkiej wymiany pytań i odpowiedzi,
a po wszystkich wystąpieniach do dyskusji.
Przewidujemy, że Forum potrwa około trzy
godziny.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://forum.home.amu.edu.pl/
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Konferencja naukowa online nt.
JAKOŚĆ ŻYCIA W NIEPŁODNOŚCI
– perspektywa medyczna i psychologiczna
Miasto Gdańsk w partnerstwie z Uniwersytetem SWPS w Sopocie
organizują konferencję w formule online dotyczącą jakości życia w
niepłodności.

Zaproszenia i zapowiedzi

Co nowego w nauce:

Konferencja odbędzie się 5 grudnia 2020 r. w formule online.

Konferencja jest bezpłatna, jednak obowiązują zapisy - osobno
na dwie części konferencji: psychologiczną i medyczną.
Pod następującym adresem można znaleźć program konferencji,
informacje organizacyjne oraz linki do rejestracji:
www.swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/22783-jakosc-zycia-wnieplodnosci-perspektywa-medyczna-i-psychologiczna

Zaproszenie
na wieczór otwarty

The School of Infant Mental Health zaprasza na wieczór
otwarty online, który odbędzie się 8 grudnia 2020 r.
Szkoła reprezentuje podejście psychodynamiczne i oferuje szkolenie
(w formie zdalnej) z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej rodziców niemowląt. Jest to jedyne szkolenie dotyczące tego rodzaju
psychoterapii uznane przez United Kingdom Council for Psychotherapy (UKCP)
Podczas wieczoru otwartego będzie się można dowiedzieć więcej
na temat tego właśnie szkolenia.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.infantmentalhealth.com
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Co nowego w nauce: nowości wydawnicze

Tytuł:
Psychologia wychowania.
Wybrane problemy
Redaktorzy:
Hanna Liberska i Janusz
Trempała

Nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN niedawno ukazała się książka
pt. Psychologia wychowania. Wybrane problemy pod redakcją Hanny
Liberskiej i Janusza Trempały. Na stronie Wydawcy można znaleźć informację, że książka ta to stanowi pierwszą od wielu lat publikację podsumowującą rozproszony dorobek polskiej psychologii wychowania na tle literatury
światowej, zaś Autorami poszczególnych rozdziałów są wybitni badacze
i praktycy z kilkunastu ośrodków akademickich w Polsce.
Jak informuje Wydawca, Publikacja Psychologia wychowania. Wybrane problemy składa się z trzech części:
1. Podstawy teoretyczne – zgromadzono tu wiedzę na temat historii
kształtowania się psychologii wychowania do 1939 roku, scharakteryzowano psychologię wychowania jako naukę, precyzując jej przedmiot, cel i stosowane metody. Przedstawiono podstawowe koncepcje teoretyczne psychologii wychowania.
2. Kluczowe obszary psychologii wychowania – Autorzy opisali
tu znaczenie procesów poznawczych i emocjonalno-społecznych dla wychowania i rozwoju. Osobne rozdziały zostały poświęcone różnicom indywidualnym oraz biologicznym i środowiskowym uwarunkowaniom rozwoju
i wychowania.
3. Psychologia wychowania w praktyce: wybrane problemy – najbardziej obszerna część książki dotyczy takich zagadnień, jak współpraca
psychologów wychowawczych z rodziną i szkołą, zadania psychologa wychowawczego wobec dzieci o nietypowym rozwoju, z zaburzeniami zachowania, z grup mniejszościowych.

Strona 15

Czasopismo Psychologia Rozwojowa

Publikacje

Numer 25
Czasopismo Psychologia Rozwojowa
prezentuje aktualną wiedzę o rozwoju, stanowiąc cenne uzupełnienie publikacji podręcznikowych. Jest jedynym na polskim
rynku czasopismem zajmującym się rozwojem człowieka. Rekomendujemy je zarówno pracownikom nauki badającym problemy rozwoju, studentom kierunków psychologicznych, pedagogicznych, medycznych a także psychologom i pedagogom
praktykom.
Warto podkreślić ciągły rozwój czasopisma, którego wyrazem jest między innymi
wciąż poszerzana indeksacja w bazach danych, uwzględnienie czasopisma na liście
ERIH+, a także rosnąca ocena czasopisma
w ewaluacji ministerialnej; w roku 2019
czasopismo w ewaluacji MNiSW uzyskało
20 punktów.

2020 roku na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Redakcja czasopisma zaprasza
do nadsyłania oryginalnych artykułów, zarówno o charakterze teoretycznym, przeglądowym, jak i raportów z badań empirycznych, a także
sprawozdań z konferencji w obszarze
psychologii rozwoju człowieka i recenzji nowych, ważnych dla dziedziny
publikacji.

Czasopismo można zamówić poprzez stronę internetową Wydawnictwa UJ oraz poprzez stronę internetową czasopisma.
Wszystkie numery można zamawiać
w wersji drukowanej lub elektronicznej.
Dodatkowo, cała zawartość numerów z lat
2009-2018 dostępna jest bezpłatnie w werW najbliższym, czwartym numerze sji elektronicznej na stronie internetowej
czasopisma ukaże się między innymi nota czasopisma (www.ejournals.eu/Psychologiabiograficzna związana z odejściem 11 Rozwojowa).
listopada 2020 r. Pani Profesor Marii
Manturzewskiej, profesor psychologii Otwarcie dostępu do pełnych tekstów armuzyki, pionierki polskiej psychologii mu- tykułów z lat 2017-2018 było możliwe
zyki, twórczyni pierwszej katedry psycho- dzięki finansowaniu w ramach umowy 553/
logii muzyki. Pani Profesor studiowała P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki
na Uniwersytecie Jagiellońskim: filozofię i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
pod kierunkiem R. Ingardena, psychologię działalność upowszechniającą naukę.
pod kierunkiem S. Szumana i antropologię W 2019 roku czasopismo zakwalifikowało
pod kierunkiem K. Stołyhwy. Wykładała się do programu MNiSW „Wsparcie Czapsychologię muzyki w Akademii Muzycznej sopism Naukowych”, dzięki któremu mow Warszawie, na Uniwersytecie Warszaw- żemy między innymi zachować otwarty
skim i Uniwersytecie Jagiellońskim. Była dostęp w latach 2019-2020.
zaangażowana w prowadzenie badań naukowych nad zdolnościami muzycznymi, Dodatkowe informacje dotyczące zamauwarunkowaniami karier muzycznych i me- wiania pojedynczych artykułów oraz całych
todami badania zdolności muzycznych numerów można znaleźć na stronie interoraz tworzenie poradni psychologicznych netowej: www.ejournals.eu/jak-zamawiac/.
dla szkół muzycznych.
W czwartym numerze Psychologii Rozwojowej ukaże się również sprawozdanie
z Jubileuszu 90-lecia Pani Profesor
Idy Kurcz, które odbyło się 14 września

Dr Beata Winnicka, AIK,
Sekretarz Redakcji
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Co nowego w nauce:

Psychologia rozwoju człowieka w Polsce

Psychologia rozwoju człowieka
na Uniwersytecie Rzeszowskim
W ubiegłym roku Zakład Psychologii Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego obchodził 50 rocznicę istnienia, którą uczczono
w aju ogólnopolską konferencją Kobiety, mężczyźni. Różnice, podobieństwa.
Historia Zakładu Psychologii UR jest związana z rozwojem dawnego Instytutu
Pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie i obecnego Instytutu
Pedagogiki. 1 października1969 roku w WSP w Rzeszowie została powołana
Katedra Pedagogiki, składająca się z trzech zakładów: Pedagogiki Ogólnej, Psychologii oraz Praktyk Pedagogicznych. Ważny etap w rozwoju studiów pedagogicznych rozpoczął się od roku akademickiego 1981/82 w związku z powołaniem Instytutu Pedagogiki i Psychologii. W tym czasie, w związku z odejściem na emeryturę ówczesnego kierownika doc. dra Władysława Kaziora,
kierownikiem Zakładu Psychologii został prof. WSP dr hab. Mieczysław Radochoński. Od roku 2015 funkcję kierownika Zakładu Psychologii pełni
dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UR. Obecnie w Zakładzie Psychologii pracuje
10 osób. Zakład pełni różnorakie funkcje dydaktyczne, realizując zajęcia z psychologii zarówno na kierunkach prowadzonych w ramach Instytutu Pedagogiki, jak w innych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu. Dużą część zajęć
poświęcona jest psychologii rozwojowej.

Pracownicy Zakładu Psychologii UR, od lewej: dr Tomasz Gosztyła, dr Danuta Ochojska, dr Kazimierz Gelleta, dr Małgorzata Marmola, dr Anna Wańczyk-Welc, mgr Anna Englert-Bator, dr Jacek Pasternak, dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UR, dr Anna WołpiukOchocińska

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Co nowego w nauce:

Psychologia rozwoju człowieka w Polsce

Psychologia rozwoju człowieka
na Uniwersytecie Rzeszowskim
DYDAKTYKA
Zajęcia z psychologii rozwoju człowieka w Instytucie Pedagogiki UR
prowadzone są dla takich kierunków, jak: Pedagogika, Pedagogika specjalna
oraz Nauki o Rodzinie. Elementy psychologii rozwojowej omawiane są także
na zajęciach z Psychologii, realizowanych na kierunkach przygotowujących
do wykonywania zawodu nauczyciela. Ogólne cele tych zajęć, to przybliżenie
studentom problemów i zadań współczesnej psychologii rozwoju człowieka,
zwrócenie uwagi na wielość i złożoność czynników rozwoju, omówienie zjawisk i prawidłowości rozwojowych z zakresu poszczególnych sfer funkcjonowania jednostki oraz zaznajomienie
słuchaczy z podstawowymi koncepcjami i modelami rozwoju psychicznego. Zwykle na wykładach omawiane są prawidłowości rozwojowe dotyczące poszczególnych sfer funkcjonowania osoby – motorycznej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej
i moralnej oraz wiodące teorie rozwoju
psychicznego.
Natomiast
na ćwiczeniach rozwój omawiany jest Pomieszczenia Zakładu Psychologii UR
globalnie, w poszczególnych okresach – od prenatalnego zaczynając, na późnej dorosłości kończąc. Nacisk położony jest na praktyczne podejście do zdobywanej wiedzy, między innymi,
studenci proszeni są o przeprowadzenie kilkudziesięciu godzin obserwacji
rozwoju dziecka i przygotowanie diagnozy rozwojowej. W ramach zajęć sygnalizowane są również tematy z pogranicza psychologii rozwoju i psychologii
wychowania, psychologii rodziny oraz psychologii klinicznej (głównie dotyczące zaburzeń neurorozwojowych, zaburzeń zachowań, terapii poznawczobehawioralnej), szczegółowo omawiane następnie na poświęconych im, odrębnych modułach.
Dbamy też o to, aby treści z zakresu psychologii rozwojowej były publikowane w formie
artykułów popularno-naukowych w Biuletynie
Zakładu Psychologii „Wgląd”, który wydawany jest w wersji elektronicznej i papierowej.
Zajęcia z psychologii rozwoju człowieka
(w tym diagnozy rozwoju dziecka) prowadzą, bądź prowadzili następujący
pracownicy Zakładu: dr Anna Wańczyk-Welc, dr Anna Wołpiuk-Ochocińska,
dr Kazimierz Gelleta, dr Danuta Ochojska, dr Tomasz Gosztyła, mgr Anna
Englert-Bator oraz mgr Anna Lenart.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Co nowego w nauce:
Psychologia rozwoju człowieka
na Uniwersytecie Rzeszowskim

Psychologia rozwoju człowieka w Polsce

BADANIA
Do oczywistych zadań Zakładu Psychologii należy także prowadzenie badań naukowych. Ze względu na specyfikę Zakładu, wyrażającą się w wielokierunkowości zainteresowań badawczych pracowników, nie realizowaliśmy do tej pory badań, które w wyraźnie zorganizowany sposób koncentrowały się wokół zagadnień rozwojowych. Jednakże duża część publikacji dotyczy właśnie różnych
kwestii związanych z rozwojem człowieka. Przykładowo, pracownicy podejmowali następujące problemy badawcze: satysfakcji z życia i dobrostanu psychicznego w różnych okresach rozwojowych (dr Anna Wołpiuk-Ochocińska),
rodzinnych uwarunkowań rozwoju (dr Małgorzata Marmola, dr Anna Wańczyk-Welc i dr Tomasz Gosztyła), rozwoju religijności (dr Kazimierz Gelleta
i dr Tomasz Gosztyła), rozwojowych aspektów psychospołecznego funkcjonowania człowieka (dr Anna Wańczyk-Welc i mgr Anna Englert-Bator).
Natomiast w ciągu ostatnich dwóch lat
wykrystalizowała się grupa pracowników, których zainteresowania naukowe, badawcze oraz praktyczne skoncentrowały się wokół tematyki zaburzeń ze spektrum autyzmu (dr hab.
Andrzej Łukasik, dr Tomasz Gosztyła,
dr Jacek Pasternak, dr Danuta Ochojska, mgr Anna Lenart). Obecnie wokół
tej problematyki pracują trzy zespoły
Pomieszczenia Zakładu Psychologii UR
badawcze, grupując zarówno psychologów, jak i pedagogów, realizując poprzednie oraz tworząc nowe projekty badawcze. W bezpośredni sposób do zagadnień psychologii rozwojowej nawiązywał
projekt poświęcony rozwojowi potraumatycznemu rodziców dzieci
ze spektrum autyzmu, zrealizowany przez dra Tomasza Gosztyłę i dra Jacka
Pasternaka, we współpracy z dr Anną Prokopiak z UMCS.
Pewnym wątkiem odnoszącym się do psychologii rozwojowej, są badania
dr hab. Andrzeja Łukasika, który podjął tematy dotyczące rozwoju człowieka
z perspektywy psychologii ewolucyjnej.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Psychologia rozwoju człowieka
na Uniwersytecie Rzeszowskim
Pierwszy tekst z tego zakresu pojawił się w Psychologii Rozwojowej
w 2012 r. i dotyczył ewolucyjnego konfliktu rodzice-potomstwo. Późniejsze
badania odnosiły się natomiast się do wczesnodziecięcych uwarunkowań rozwoju strategii reprodukcyjnych w kontekście ewolucyjnej teorii historii życia (life history theory). Plonem był m.in. artykuły empiryczne napisane we współpracy z ówczesnym zespołem: dr Anną Wołpiuk-Ochocińską oraz dr Dominikiem Borawskiem, i wydrukowane w Psychologii Rozwojowej (2019)
oraz w Current Psychology (2018). Tematyka ta będzie kontynuowana w przygotowywanym obecnie projekcie badawczym w ramach nowego zespołu badawczego, który zajął się strategami reprodukcyjnymi u osób o różnym natężeniu
cech autyzmu. Ze względu na założenia teorii historii życia, dotyczy to de facto
środowiskowych uwarunkowań strategii reprodukcyjnych we wczesnym dzieciństwie.
Problemy psychologicznorozwojowe poruszane były także
podczas konferencji naukowych, organizowanych przez Zakład Psychologii. Były to: Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Kompetencje życiowe młodych
dorosłych. Mity a rzeczywistość”,
odbywająca się w dn. 14-15 maja
2015 r., dwie edycje konferencji:
„Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa”, jedna międzynarodowa z dn. 18-19 maja 2016 r., druPomieszczenia Zakładu Psychologii UR
ga, wzmiankowana powyżej, ogólnopolska z dn. 23-24 maja 2019 r., oraz Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Zaburzenia neurorozwojowe w aspekcie biologicznym i psychospołecznym”,
z dn. 8-9 marca 2018 r.

dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UR
dr Tomasz Gosztyła, UR
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Najnowsze wydanie EJDP tom 17, nr 6 to tzw. wydanie specjalne (special issue) „Prevention and Social-Emotional Development in Childhood and Adolescece”, w skład którego wchodzi
osiem artykułów:
1) Wesarg i in. „Identifying pathways from early adversity to psychopathology: A review on dysregulated HPA axis functioning and impaired
self-regulation in early childhood” (open access)
2) Assor i in. „Maternal prenatal conditional regard orientation
and postnatal controlling behaviour as predictors of preschoolers’ helpless coping with failure: A prospective study”
3) Ginevra i in. „‘The Good Actions’: A kindergarten children intervention to promote social and inclusive relationships”
4) Distefano „Ready? Set. Go! A school readiness programme designed
to boost executive function skills in preschoolers experiencing homelessness and high mobility”
5) Navsaria i in. „Using social and emotional learning paradigms to inform a therapeutic intervention for preschool-aged children and their
parents”
6) Nocentini i in. „In my defence or yours: Children’s guilt subtypes
and bystander roles in bullying”
7) Salmela-Aro, Upadyaya „School engagement and school burnout profiles during high school – The role of socio-emotional skills”
8) Garcia-Pole, Byrne, Rodrigo „Improving adolescent lifestyles by promoting socioemotional competences in a community-based intervention
programme”
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Oferta pracy na stanowisku wykładowcy/
profesora na Uniwersytecie w Sztokholmie
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Early Researchers Union
European Association of Developmental Psychology

Uniwersytet w Sztokholmie ogłosił nabór na stanowisko „Senior Lecturer/Associate Professor in
Psychology, in particular Developmental Psychology”. Deadline na wysyłanie zgłoszeń mija 18
grudnia br.
Szczegóły na stronie www.professorpositions.com/senior-lecturer-associate
-professor-in-developmental-psychology,i5259.html

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

Skontaktuj się z nami!
Zachęcamy do śledzenia działań ERU w mediach społecznościowych:
profil na Facebooku www.facebook.com/EadpERU
oraz na Twitterze www.twitter.com/EadpERU.
Jeśli pojawią się jakieś pytania, sugestie bądź propozycje współpracy, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.
Dr Ilona Skoczeń, UKSW
Przedstawiciel Polski ERU EADP
i.skoczen@uksw.edu.pl
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Współpraca Stowarzyszenia na rzecz
środowiska – COVID 19

Nasze Stowarzyszenie współpracuje od dwóch miesięcy z grupą psychologów reprezentujących środowisko praktyków i naukowców z całego świata w ramach Global Psychology Alliance (o tej inicjatywnie piszemy w sekcji Z prac Zarządu PSPRC Biuletynu).
W ramach współpracy możemy wykorzystywać materiały edukacyjne przygotowane
przez różne stowarzyszenia naukowe, mi. in British Psychological Association, Australian Psychological Association, EMDR Europe, Intensive Care Society. Owocna okazała
się tu współpraca Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim i działającym tam Akademickim Centrum Wsparcia EMPATIA. Psychologowie z tej placówki przetłumaczyli materiały i udostępnili je do szerokiego wykorzystania przez psychologów ale też wszystkie
inne osoby zainteresowane.
W Biuletynie (na kolejnych stronach, nr 23-26) umieszczamy przykładowe teksty, które
podejmują problematykę dzieci i młodzieży:
1. Jak pomóc dzieciom powrócić do szkoły w czasach koronawirusa? Porady
dla rodziców i opiekunów
Zestaw kolejnych materiałów będzie sukcesywnie umieszczany na stronie: http://
zagiel.uwm.edu.pl/akademickie-centrum-wsparcia-empatia/sos-w-pandemii. Można będzie znaleźć tam m.in. takie informacje:
2. Wsparcie dzieci w pandemii – zalecenia.
3. Jak radzić sobie podczas pandemii COVID – 19, gdy nie wszyscy postępują „jak
należy”?
4. Radzenie sobie ze zmianą w czasie pandemii COVID-19.
5. Wsparcie dzieci ze spektrum autyzmu w pandemii COVID – 19.
6. Jak zachować dobrostan psychiczny podczas izolacji.
7. Nauki o zachowaniu a zapobieganie chorobom: porady psychologiczne
8. 10 strategii utrzymywania motywacji i zaangażowania studentów podczas kształcenia na odległość.
9. Jak utrzymać zaangażowanie pracownika podczas pandemii COVID-19
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BIULETYN Polskiego Stowarzyszenia
Psychologii Rozwoju Człowieka
Numer 25

Dlaczego warto należeć

Dołącz do nas!

do Stowarzyszenia



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



Organizujemy co roku ogólnopolskie konferencje naukowe, gromadzące
ponad 100 osób, na których omawiane są wyniki badań naukowych i rozwiązania praktyczne w obszarze rozwoju człowieka. W 2020 roku odbędzie się już
XXIX cykliczna konferencja.



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

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

