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.

«««
Zarząd 2019—2023
dr hab. Beata KrzywoszRynkiewicz, prof. UWM Prezes
dr hab. Dorota Czyżowska,
Prof. UJ - Wiceprezes
dr hab. Jan Cieciuch, prof.
UKSW - Wiceprezes
dr hab. Alicja Kalus, prof. UO
– Skarbnik
dr hab. Ewa Gurba, prof. UJ –
Sekretarz
prof. dr hab. Maria KielarTurska, UJ
dr hab. Katarzyna Markiewicz,
prof. UMCS
dr hab. Elżbieta Rydz, prof.
KUL
dr Ludmiła Zając-Lamparska,
prof. UKW – Redaktor Biuletynu

Komisja Rewizyjna
dr hab. Anna Oleszkowicz,
prof. UWr
dr hab. Wioletta Radziwiłowicz, prof. UG
dr hab. Henryk Olszewski,
prof. UG

BIULETYN

Polskiego Stowarzyszenia Psychologii
Rozwoju Człowieka
Numer 29

Październik - Listopad - Grudzień 2021

Zaczarowana edukacja online

Kilka tygodni temu weszliśmy w nowy rok szkolny i akademicki z nadzieją,
że „w końcu będzie normalnie”. Ta nadzieja dotyczyła także edukacji. Liczyliśmy
na to, że znowu będziemy mogli spotykać się, dyskutować, pracować w grupach,
prowadzić eksperymenty, rozmawiać na przerwach etc. Ale towarzyszyła nam
też obawa, czy znowu nie będziemy zmuszeni przejść w tryb pracy on-line. Edukacja zdalna zaczęła się łączyć z negatywnymi przekonaniami – poczuciem ograniczenia (czasem nawet uwięzienia), sztucznym światem, w którym musimy
funkcjonować z konieczności. Edukacja zdalna zaczęła być też wiązana z masą
różnorodnych problemów - począwszy od płytkiego nauczania, poprzez wypalenie aż do trudności emocjonalnych i zaburzeń psychicznych.
Dlaczego edukacja on-line została tak „zaczarowana”? Czy rzeczywiście zasługuje na miano produktu zastępczego, który prowadzi do negatywnych skutków?
Warto mieć świadomość że edukacja online nie jest wymysłem ery Covid-19.
Prowadzona jest od wielu dekad. Korzystają z niej zarówno uczniowie, którzy
mieszkają w oddalonych miejscach (np. na farmach mieszczących się kilkaset
kilometrów od miejscowości), osoby w szczególnych sytuacjach zdrowotnych
(np. przykute do łózek po operacjach lub wypadkach), studenci biorący udział
w kursach organizowanych przez wybrane uczelnie na świecie (np. programy
menedżerskie dla globalnych firm). Jest też systematycznie badana przez pedagogów, psychologów i ma swoje ugruntowane miejsce w świecie nauki. Poświęconych jest jej wiele prestiżowych naukowych czasopism, np. American Journal
of Distance Education. Jednakże stosowana dotychczas edukacja na odległość
różni się od tej, którą znamy i stosujemy od prawie 2 lat. Po pierwsze jest najczęściej dobrowolna. Korzystają z niej osoby które wybierają tę formę ze względu na wygodę lub sam charakter kształcenia. Dla wielu, jest to po prostu łatwiejsza forma dotarcia do wiedzy, bez konieczności utraty czasu i pieniędzy na długie podróże. Po drugie dotyczy najczęściej osób dorosłych, które mają ukształtowane nawyki edukacyjne i silną motywację (popartą niejednokrotnie wysokimi
opłatami za kształcenie) do uczenia się określonych treści. Po trzecie jest natuCiąg dalszy na następnej stronie
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ralnym elementem stylu życia
w przypadku osób mieszkających
daleko. Im nie towarzyszy poczucie
izolacji, gdyż mieszkanie z dala
od ludzi
jest
codziennością.
Po czwarte jest szansą dla tych, którzy nie mogą uczyć się inaczej
(np. osób chorych czy z niepełnosprawnością). W tym przypadku
stanowi okno na świat edukacji i relacji.
Czy zatem krytyka takiego nauczania jest uzasadniona? Warto mieć świadomość, że edukacji online większość z nas doświadczyła w specyficznym kontekście zagrożenia i izolacji. Nastąpiła
nagle i nie zostaliśmy do niej przygotowani. Nie
była wyborem a koniecznością. Stała się niejako
towarzyszką pandemii i trudno jej skutki
(szczególnie negatywne) oddzielić od okoliczności towarzyszących COVID-19. Badania nad funkcjonowaniem młodzieży w czasie pandemii w kontekście edukacji on-line pokazują
dość spójny obraz problemów z nią związanych. Przytoczę tu kilka danych z przeprowadzonego w maju 2021 roku badania firmy Difference dla Radia Zet: https://
kampaniespoleczne.pl/dzieci-w-pandemii-raport-radia-zet/. Nauce zdalnej towarzyszy
inna rutyna dnia: ponad połowa dzieci nie je śniadania przed lekcjami, nie przebiera się
nawet z piżamy, a co 3 dziecko zostaje na lekcje w łóżku. Edukacja on-line zachęca
do zanurzania się w sieć: po lekcjach
online dzieci pozostają przed ekranem komputera bądź smartfona,
w efekcie spędzając przed nim ponad
8 godzin dziennie. Edukacji on-line
towarzyszy statyczność: ponad 2/3
dzieci znacznie ograniczyło aktywność fizyczną. Edukacji on-line towarzyszy napięta atmosfera i niezadowolenie:
uczniowie narzekają na monotonne
lekcje i brak kontaktu a rodzice
na konieczność już nie tylko odrabiania z nimi lekcji ale niekiedy po prostu nauczania.
A wszystko to w atmosferze izolacji, niepewności o przyszłość, małych przestrzeniach,
w których żyją rodziny. Trudno więc za ten stan rzeczy winić jedynie nauczanie zdalne
bez brania pod uwagę towarzyszących mu okoliczności.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Obecnie, kiedy wkroczyliśmy w czwartą falę pandemii, edukacja on-line ma się
już znacznie lepiej a my nauczyliśmy się wiele. Jesteśmy bardziej zaprzyjaźnieni
z nowymi technologiami i umiemy wykorzystywać je nie tylko do jednostronnego przekazywania wiedzy, ale też do bardziej wyrafinowanych działań – pracy
w grupach, tworzenia quizów, a nawet eksperymentów. Potrafimy przestawiać
się na nią płynnie i traktujemy jako naturalną konsekwencję sytuacji - jesteśmy
wiec bardziej agile (tak na marginesie, bycie agile to już nie tylko nowy sposób
pracy, ale promowany stan umysłu i podejście do życia, które pandemia
wzmocniła – sic!). Wielu nauczycieli traktuje taką edukację jako szansę na nowe aktywności zmieniając czasowo program i wprowadzając treści, które są
bardziej spójne z pracą zdaną (np. wymagają przeszukania zasobów sieci, indywidualnej refleksji). Wiele szkół i uczelni wykorzystało początek roku na aktywności integracyjne – odbudowania lub budowania relacji. Dzisiaj wielu z nas
widzi w możliwości kontaktu on-line szansę raczej niż zagrożenie.
Badania nad edukacją
przez Internet wyraźnie
wskazują na kluczową
rolę nauczyciela i jego
kompetencji interpersonalnych oraz przywódczych. Sukces upatruje się
w umiejętności zbudowania silnych więzi grupowych przed przejściem w tryb zdalny. Tak więc nauczyciele, którzy potrafią
stworzyć z uczniów zespół wygrywają. I nie chodzi tu tylko o więzi przyjaźni
czy dobrych relacji ale doświadczenia wspólnoty w uczeniu się. Im więcej zadań
do wspólnego wykonania, dyskusji, polemik, wspólnych rozwiązań, tym przejście w tryb on-line, będzie dla uczniów i nauczyciela mniej dotkliwe a niekiedy
może stać się szansą na inne, mniej dostępne w klasie szkolnej działania.

Czwarta fala Covid-19 pokazuje nam, że edukacja on-line będzie nam prawdopodobnie już towarzyszyć na stałe. Warto wiec ją zrozumieć, polubić i zaakceptować. Warto też spojrzeć na nią jak na szansę, którą zaoferowała nam pandemia.
Dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka
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Projekt samorządności zawodowej psychologów w Polsce

Projekt samorządności zawodowej
psychologów w Polsce
Czy odnowiony projekt ustawy o samorządzie psychologów ma szanse na powodzenie legislacyjne? Czy po uchwaleniu ustawy ma szanse powstać samorząd? Raz już legislacja dokonała się,
ale nie powstał samorząd. Rozpowszechnione wśród psychologów jest życzenie, aby samorząd
stał się faktem. Wytrwałość aktywistów faktycznie działających na rzecz spełnienia się tego pragnienia zasługuje na uznanie i podziw. Nie mam pewności natomiast, czy nasze myślenie o samorządzie jest wystarczająco realistyczne.
Samorządność sprawdza się, gdy profesja cieszy się zaufaniem publicznym, a ono oznacza
przede wszystkim to, że wykonujący zawód psychologa są obecni na forum publicznym jako autonomiczna profesjonalna społeczność. Nie wystarczy do tego ogół zatrudnionych jako psychologów.
Od dawna zatrudnia się do pracy psychologa jedynie magistrów psychologii i taka jest prawna
regulacja. W zatrudnieniu mocniejszą stroną jest zatrudniający, a nie zatrudniany psycholog. Jest
tak szczególnie w sytuacji samozatrudnienia. Tutaj psycholog sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Tak samo ma grupa samozatrudniających się psychologów. W każdej formie zatrudnienia
wchodzi się na rynek usług psychologicznych, a na rynku działa prawo Kopernika-Gershama.
Gorszy pieniądz wypiera lepszy, tańsza usługa wypiera droższą, niekoniecznie tej samej jakości.
Wolny rynek potrzebuje państwa
i jego permanentnych prawnych regulacji, nie tylko interwencji doraźnych. Samorząd – wolny jak rynek –
też potrzebuje państwa i jego prawnych regulacji, ale nie do kontroli
jakości usług, a do pieczy nad zawodową zdolnością do świadczenia tych
usług. Właśnie samorząd zawodowy
ma zadbać o wejście do społeczności
zawodu i pozostawanie w niej tych
osób, którzy tę zdolność posiadają.
Państwo powierza odpowiedzialność
zawodom zaufania publicznego za dbanie o nabycie, utrzymanie i rozwój tej zdolności. Robi to
wtedy i tylko wtedy, gdy takie zaufanie jest faktem, który da się stwierdzić z wystarczającą pewnością sposobami, jakimi państwo dysponuje dla celów legislacji. Nie wystarczy przekonanie
o tym samej społeczności psychologów lub jej liderów.

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Aktualny projekt ustawy, w oparciu o którą ma się zadbać o kondycję zawodową, jasno
mówi jedynie o dyplomie magistra psychologii po pięciu latach studiów oraz zaliczeniu stażu pod
kierunkiem doświadczonego psychologa. To za mało, bowiem oznacza, że jeśli się wykonuje zawód bez przerwy, to do końca kariery zawodowej ma się prawo go wykonywać bez poddania
weryfikacji swej kompetencji zawodowej, a ta zmienia się z czasem rozwoju psychologii jako wiedzy i praktycznej umiejętności.
Z drugiej strony, wypada zapytać, czy magisterium wystarcza, aby podjąć staż oraz, czy
ocena opiekuna stażu, odbywanego niekoniecznie w jego placówce, wystarcza do przekroczenia
progu samodzielności zawodowej. Istnieją co do tego uzasadnione wątpliwości, które może rozwiać egzamin przed komisja międzyuczelnianą, dopuszczający do stażu przez sprawdzenie poziomu nabycia na studiach niezbędnych w zawodzie wiadomości i umiejętności. Potrzeba sprawdzenia u kandydatów do zawodu tego poziomu wynika z oczywistych różnic wykształcenia na wielu
dziesiątkach prywatnych uczelni. Ich absolwenci zresztą niekoniecznie idą do zawodu psychologa
po studiach.

Wprowadzenie do zawodu z kolei wymaga mentora, w którym na co dzień nowicjusz ma
oparcie na każdym kolejnym etapie opanowania praktycznych kompetencji. Wtedy też opinia
opiekuna ma niezbędny ciężar gatunkowy. Podobnie wagę zyskuje obowiązek rozwoju zawodowego, gdy po każdym dajmy na to – sześcioletnim okresie wykonywania zawodu – uzyskać należy przed stosowną komisją przedłużenie uprawnień na kolejny okres.

Warto też pamiętać, że obecny czas historyczny niekoniecznie sprzyja realizacji idei samorządowej w naszym kraju. Parlament wydaje się niezdolny do ponadpartyjnego działania, a takie
przecież byłoby potrzebne dla zdrowego wdrożenia samorządowej ustawy. Tak czy inaczej, jedno można bez przerwy postarać się robić. Działać samorządowo bez formalnego samorządu. Nie
pójdzie to na marne. A będzie dobrym przygotowaniem do wzięcia pełnej odpowiedzialności za
zawód psychologa przez psychologów.
Adam Niemczyński
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Seminarium śródroczne PSPRC
Tegoroczne Seminarium śródroczne PSPRC zorganizuje Zakład Psychologii Rozwoju z Wydziału
Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu.
Tytuł semiarium to Rozwój człowieka a aktualność społeczno-kulturowa: stałość i zmiana.
Seminarium odbędzie się w MS Teams 17.02.2022 (czwartek)
o godz. 13:00 - 17:00.
Dalsze szczegóły podamy w późniejszym terminie.

Zapraszamy na kolejne
SEMINARIUM DOKTORANCKIE
Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu Seminariów Doktoranckich naszego Stowarzyszenia.
Spotkanie odbędzie się 8 grudnia 2021 (środa) w godzinach 18.00-19.30

Wystąpi Pan mgr Jakub Romaneczko (promotor: dr hab. Elżebieta Rydz,
prof. uczelni)
Tematem wystąpienia będą Wybrane uwarunkowania współczucie wobec siebie (self-compassion) w okresie dorosłości
Spotkanie poprowadzi dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW
Spotkanie odbędzie się online na platformie Zoom.
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Historie miłosne

Co nowego w nauce

a doświadczenia w bliskich związkach
Satysfakcja z relacji romantycznej oraz wzorce więzi są jednymi z najczęściej wybieranych do badań zmiennymi. Teoria przywiązania (Bowlby, 1988) stała się podstawą
do prób wyjaśniania zachowań, rozwoju zaburzeń psychopatologicznych oraz relacji
z innymi ludźmi. W ramach teorii Bowlby wskazał na tworzenie się Wewnętrznych Modeli Operacyjnych. Są one rozumiane jako mentalne struktury naładowane afektem.
Są dostępne w pamięci. Ich skryptowa, narracyjna struktura pozwala na gromadzenie
informacji dotyczących siebie i innych osób. Powstają one na bazie uogólnionych doświadczeń płynących z relacji z głównym opiekunem i stanowią zinternalizowany wzorzec. Pozwalają na stawianie oczekiwań względem innych osób oraz przewidywanie zachowań (Marszał, 2015). Choć w ostatnim czasie badacze nie są zgodni co do stałości
WMO na przestrzeni życia (Opie i in., 2020), to zakłada się, że modele przywiązania
u osób dorosłych są rozszerzeniem modeli wykształconych w dzieciństwie.
Marry Ainsworth i współpracownicy (1978) w Procedurze Sytuacji Nieznanej
dokonała klasyfikacji wzorców więzi na bezpieczny, unikowy i lękowy. Obecnie przywiązanie charakteryzowane jest jako nasilenie na skalach lęku i unikania. Bezpieczny
wzorzec więzi oparty jest na niskim lęku i niskim unikaniu, natomiast pozabezpieczne
wzorce więzi (tu lękowy i unikowy) charakteryzują się wysokimi wskaźnikami na tych
skalach.
Budowanie satysfakcjonujących relacji wydaje
się jednym z głównych celów człowieka.
W dzieciństwie są to związki z opiekunami,
a w dorosłości z partnerami romantycznymi.
Szczególnym, narracyjnym ujęciem miłości jest
teoria miłości jako opowieści R. Sternberga.
Zakłada on, że dorośli snują historie miłosne
o swoich związkach na bazie obserwacji doświadczeń osób z otoczenia, książek czy filmów. Tych opowieści może być nieskończenie
wiele. Poznając partnera dopasowujemy go do
naszej opowieści o miłości, a braki w wiedzy na jego temat uzupełniamy wyobrażeniami
(Sternberg, 2001). Liczne badania potwierdzają negatywny wpływ pozabezpiecznych
wzorców więzi na satysfakcję z relacji romantycznej (np. Collins i Read, 1990; Li i Chan,
2012; Starks i Parson, 2014). Wyniki badań Kuncewicza i Jaśkowskiej (2018) z wykorzystaniem Love Stories Scales R. Sternberga wykazują, że różne opowieści o miłości zależność tę mogą nasilać lub osłabiać. Dlatego celem badania było sprawdzenie,
czy w ogóle, a jeśli tak to jakie opowieści o związku będą moderować negatywny
wpływ mało bezpiecznych wzorców więzi na satysfakcję ze związku.

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Metoda:

Co nowego w nauce

Badani wypełniali następujące kwestionariusze:
·

Przywiązanie - Kwestionariusz ECR (PL) (Experiences in Close Relationships Brennan i in. 1998, wersja polska - Stawska, 2011) – bada przywiązanie do partnera.

·

Satysfakcja ze związku - Kwestionariusz RAS (PL) (Relationship Assessment Scale Hendrick, 1988; polska wersja - Natora, 2011) – bada satysfakcję ze związku.

·

Historie Miłosne - (Papińska, Kuncewicz 2019), kwestionariusz autorski wyboru
260 stwierdzeń przyporządkowanych do 7 kategorii: okoliczności; początki; przeszkody; pokonywanie przeszkód, role, wspólny/ odrębny świat, wzajemna ważność, rozwój/ regres/ przyszłość.

·

Ankieta socjodemograficzna.

Osoby badane:
W badaniu wzięło udział 311 osób: 172 kobiety i 139 mężczyzn. Wszystkie osoby w
czasie trwania badania były w związkach. Staż związków wahał się od 2 miesięcy do 50
lat (M = 11,05; SD = 10,26). Wiek badanych mieści się w przedziale 18 – 74 lata (M =
37,41; SD = 12,41).
Wyniki:

Analizy moderacji przeprowadzono w odniesieniu do każdego stwierdzenia kwestionariusza „Historie miłosne” osobno. Wykorzystano test korelacji rho-Spearmana i test
istotności różnic między współczynnikami korelacji z-Fishera (porównano grupy osób,
które dane stwierdzenie wybrały z tymi, które go nie wybrały w zakresie korelacji między wzorcem więzi a satysfakcją ze związku).

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Co nowego w nauce

Tabela 1: Opowieści osłabiające negatywny wpływ wzorca więzi na satysfakcję z relacji romantycznej u kobiet.

Uwaga!
wybór danego stwierdzenia (vs. nie wybranie go) współwystępujący z osłabieniem negatywnej zależności między lękowym wzorcem przywiązaniem a satysfakcją ze związku oznaczono: + p < 0,05; ++ p
< 0,01; +++ p < 0,001;
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Tabela 2: Opowieści osłabiające negatywny wpływ wzorca więzi na satysfakcję z relacji romantycznej u mężczyzn.

Uwaga!
wybór danego stwierdzenia (vs. nie wybranie go) współwystępujący z osłabieniem negatywnej zależności między lękowym
wzorcem przywiązaniem a satysfakcją ze związku oznaczono: + p < 0,05; ++ p < 0,01; +++ p < 0,001;

Wnioski
Celem badania było wyodrębnienie stwierdzeń opisujących relacje w bliskich związkach, w zakresie korelacji pozabezpiecznego przywiązania i satysfakcji ze związku. Wyodrębniono korzystne cechy opowieści dla kobiet i mężczyzn o lękowym i unikowym wzorcu więzi. Badania pokazały, że Opowieści o Miłości znaczeniowo niezgodne ze pozabzpiecznym
wzorcem przywiązania osłabiają jego negatywny wpływ na satysfakcję z relacji romantycznej,
natomiast znaczeniowo z nim zgodne – nasilają go.
Istotne opowieści o miłości moderujące wpływ pozabezpiecznego wzorca więzi
na satysfakcję ze związku dla kobiet o pozabezpiecznym wzorcu więzi to: „Zaczęło się
od przyjaźni”; „Musieliśmy pokonać wiele przeciwności losu”, „Dotarliśmy się”, „Ja planuję,
on realizuje”, „Chcę spędzić z nim resztę życia”. Kobiety odrzucały powszechnie obecną
w literaturze i kinematografii ideę namiętnego romansu. Wchodziły w związki przyjacielskie,
z niskimi oczekiwaniami. Następnie związki te nieoczekiwanie przeradzały się w miłość.

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Co nowego w nauce

Widoczna jest także chęć zaangażowania na całe życie oraz akcentowanie roli
obu partnerów w rozwoju związku. Specyficzne opowieści o miłości, charakterystyczne
dla kobiet o lękowej więzi pokazują, że nie służy im, kiedy „zlewają się z partnerem”. Korzystna dla nich jest autonomia i sprawczość własna. Kobiety lękowe dewaluują także
poprzednie związki partnera, czego celem jest podkreślenie wyjątkowości aktualnej
relacji. Wyniki dla kobiet o unikowej więzi pokazują, że korzystne dla nich jest poddawanie się inicjatywie partnera i akcentowanie wspólnych obszarów.
U mężczyzn opowieści o miłości moderujące wpływ pozabezpiecznego wzorca
więzi na satysfakcję ze związku związane są ze sprawczością po ich stronie, a także, kiedy nie szukają oparcia na partnerce, ale sami mogą takie wsparcie dawać – być może
zgodne to jest z kulturowym rysem roli mężczyzny. Specyficzne opowieści o miłości,
charakterystyczne dla mężczyzn o lękowym wzorcu więzi, pokazują, że nie służy im, kiedy większa sprawczość jest po stronie partnerki. Korzystny natomiast jest aspekt
wspólnej odpowiedzialności za związek. Dla mężczyzn o unikowym wzorcu więzi korzystne jest kiedy zwracają uwagę na potrzeby partnerki i biorą odpowiedzialność za
związek.
Bibliografia:
Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment:
A psychological study of the strange situation. Lawrence Erlbaum.
Bowlby, J. (1988). A secure base: Clinical applications of attachment theory. Routledge.
Kuncewicz, D., & Jaśkowska, K. (2018). Mało bezpieczne wzorce więzi i opowieści
o miłości, a satysfakcja ze związku. Annales, 31(2), 313-329.
Marszał, M. (2015). Mentalizacja w kontekście przywiązania. Zdolność do rozumienia siebie
i innych u osób z osobowością borderline. Difin.
Opie, J. E., McIntosh, J. E., Esler, T. B., Duschinsky, R., George, C., Schore, A., Kothe, E.,
Tan, E. S., Greenwood, C. J., & Olsson, C. A. (2020). Early childhood attachment stability and change: a meta-analysis. Attachment & Human Development, 1–34. https://
doi.org/10.1080/14616734.2020.1800769
Sternberg, R. J. (2001). Miłość jest opowieścią. Dom Wydawniczy Rebis.

Anna Papińska,
Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS,
e-mail: apapinska@swps.edu.pl

Prezentowane badanie zostało przedstawione podczas XVI Sesji Naukowej Doktorantów Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Powstało we współpracy
z dr. Dariuszem Kuncewiczem i jest częścią większego projektu, skoncentrowanego
na satysfakcji z relacji romantycznych.
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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 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 i uwzględnienie czasopisma na liście ERIH+. W roku 2021
czasopismo w ewaluacji MNiSW uzyskało 20 punktów.

Publikacje

Czasopismo Psychologia Rozwojowa

W najbliższym numerze czasopisma ukażą się między innymi następujące artykuły:

·

Pandemia COVID-19 w doświadczeniu osób w okresie późnej dorosłości (Emilia Ilnicka, Dominika Kasprzyk, Agata Ogórek, Agnieszka Sternak, Anna Cierpka),

·

Funkcjonowanie poznawcze, zmiany gałkoruchowe i oczne w przebiegu prawidłowego starzenia się i procesu otępiennego typu alzheimerowskiego – przegląd badań (Klaudia Ołownia,
Monika Wiłkość-Dębczyńska, Przemysław Zabel, Daria Kukuła, Katarzyna Zabel, Jakub J.
Kałużny),

·

Pochwały i krytyka od nauczyciela a bezradność intelektualna z matematyki i języka polskiego
u dziewcząt i chłopców w okresie wczesnej adolescencji (Olga Bąk, Sabina Barszcz, Aleksandra M. Słowińska, Wirginia Szymańska, Anna Oleszkowicz),

·

Recenzja książki: R. Dimitrova, D. Sam, L. Ferrer-Wreder (2021). Roma Minority Youth Across
Cultural Contexts Taking a Positive Approach to Research, Policy, and Practice, Oxford, UK:
Oxford University Press (Justyna Michałek-Kwiecień).

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 od roku 2009 dostępna
jest bezpłatnie w wersji elektronicznej, na stronie internetowej czasopisma (http://
www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa). Otwarcie dostępu do pełnych tekstów artykułów
z lat 2017-2018 było możliwe dzięki finansowaniu w ramach umowy 553/P-DUN/2017 ze środków
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
W 2019 roku czasopismo zakwalifikowało się do programu MNiSW „Wsparcie Czasopism Naukowych”, dzięki któremu mogliśmy między innymi zachować otwarty dostęp w latach 2019-2020. Dodatkowe informacje dotyczące zamawiania pojedynczych artykułów oraz całych numerów można znaleźć na stronie internetowej: http://www.ejournals.eu/jak-zamawiac/.

Dr Beata Winnicka, AIK,
Sekretarz Redakcji
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Źródło zdjęcia: www.springer.com
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RECENZJA KSIĄŻKI
Recenzja książki: Radosveta Dimitrova i Nora
Wiium (Red.) (2021). Handbook of Positive
Youth Development: Advancing Research, Policy,
and

Practice

in

Global

Contexts.

Cham,

Switzerland: Springer, 2021, 754 pp. ISBN
978-3-030-70261-8
Wydawnictwo Springer opublikowało w tym roku nowy podręcznik
dotyczący koncepcji pozytywnego rozwoju młodzieży - The Handbook
of Positive Youth Development: Advancing Research, Policy, and Practice in Global
Contexts pod redakcją Radosvety Dimitrovej i Nory Wiium. W podręczniku
tym przedstawione zostały ramy teoretyczne i badania empiryczne dotyczące
pozytywnego rozwoju młodzieży (PYD – Postive Youth Development),
jak również wskazania do dalszych badań oraz praktycznych oddziaływań
skierowanych do młodych ludzi. Innowacyjne w omawianym podręczniku jest
rozwijanie interdyscyplinarnego podejścia do koncepcji pozytywnego rozwoju
młodzieży (m.in. w ujęciu psychologicznym, socjologicznym, zdrowia
publicznego, czy nauk o rodzinie, itd.), w kierunku bardziej inkluzywnego
zrozumienia doświadczeń psychologicznych, mechanizmów i korelatów
pozytywnego rozwoju wśród młodych ludzi, co ważne z uwzględnieniem
globalnej perspektywy. Celem podręcznika, jak podkreślają Redaktorki, jest:
(1) rozwój teoretycznej i empirycznej bazy wiedzy na temat koncepcji
pozytywnego rozwoju młodzieży; (2) poszerzenie zrozumienia zagadnień
metodologicznych oraz związanych z pomiarem wskaźników pozytywnego
rozwoju wśród młodych ludzi w różnych kontekstach kulturowych;
(3) zintegrowanie
wiedzy na temat pozytywnego rozwoju młodzieży
z badaniami, polityką i praktyką.
Podręcznik składa się z 37 rozdziałów i podzielony jest na dwie części.
W I części zawarte są rozważania dotyczące pozytywnego rozwoju młodzieży
w globalnym kontekście. W pierwszym rozdziale zaprezentowany jest między
innymi przegląd głównych modeli pozytywnego rozwoju młodzieży, które są
przedstawione w podręczniku, a mianowicie zasobów rozwojowych
(developmental assets) (Scales et al., 2017), modeli 5Cs i 6Cs pozytywnego
rozwoju młodzież (Geldhof et al., 2015) oraz nowo opracowanego modelu
7Cs (Dimitrova i in., 2021). W kolejnych opracowaniach tej części
zaprezentowane zostały badania z udziałem adolescentów i osób
wkraczających w dorosłość, z różnych części świata, m.in. Indii, Indonezji,
Pakistanu, Chin, Ghany, Peru, Meksyku, Albanii, Serbii, czy Nowej Zelandii.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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W części II przybliżone natomiast są interwencje i programy oparte
na koncepcji pozytywnego rozwoju młodzieży, stosowane w różnych
częściach świata, m.in. w Chinach, Kolumbii, Szwecji, Tajladnii, czy Kanadzie
i Stanach Zjednoczonych.
Wiele zaprezentowanych badań zarówno w pierwszej jak i drugiej
części dotyczy tych rejonów geograficznych, które są pomijane w literaturze
dotyczącej dorastania. Ogólnie, w pierwszej kolejności zaprezentowane
zostały konteksty kulturowe najbardziej zaniedbane w literaturze przedmiotu.
Co ważne, w książce adolescenci i osoby wkraczające w dorosłość
w opisywanych badańiach pochodzą z różnych kręgów kulturowych, różnych
grup etnicznych, ale też o zróżnicowanej socjodemograficznej charakterystyce.
Rozdziały zawarte w podręczniku ukazują różnorodne teoretyczne
i metodologiczne podejścia, m.in., międzykulturowe, podłużne,
czy z wykorzystaniem metod jakościowych i ilościowych.
Podsumowując, podręcznik ten stanowi cenne źródło aktualnej wiedzy
na temat koncepcji pozytywnego rozwoju młodzieży, z uwzględnieniem
perspektywy międzykulturowej. Ukazane zostały także możliwości
praktycznego wykorzystania koncepcji pozytywnego rozwoju młodzieży,
z uwzględnieniem bieżących problemów adolescentów i osób wkraczających
w dorosłość. Polecam ten podręcznik badaczom, praktykom, decydentom,
studentom, oraz osobom zaangażowanym w poprawę życia młodych ludzi
poprzez identyfikowanie oraz promowanie ich mocnych stron i możliwości.
Dr Justyna Michałek-Kwiecień
Zakład Badań nad Rodziną i Jakością Życia
Instytut Psychologii
Uniwersytet Gdański

Bibliografia:
Dimitrova, R., Fernandes, D., Malik, S., Suryani, A., Musso, P., & Wiium, N. (2021). The 7Cs
and developmental assets models of positive youth development in India, Indonesia and
Pakistan. In R. Dimitrova & N. Wiium (Eds.), Handbook of positive youth development.
Advancing research, policy and practice in global contexts (s. 17-33). Springer.
Geldhof, G. J., Bowers, E. P., Mueller, M. K., Napolitano, C. M., Callina, K. S., Walsh, K. J., Lerner, J. V., & Lerner, R. M. (2015). The Five Cs model of positive youth development. In
E. P. Bowers, G. J. Geldhof, S. K. Johnson, L. J. Hilliard, R. M. Hershberg, J. V. Lerner &
R. M. Lerner (Eds.), Promoting positive youth development. Lessons from the 4-H study (s.
161-186). Springer.
Scales, P. C., Roehlkepartain, E. C., & Shramko, M. (2017). Aligning youth development theory, measurement, and practice across cultures and contexts: Lessons from use of the
Developmental Assets Profile. Child Indicators Research, 10, 1145-1178.
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Co nowego w nauce: Zaproszenia i zapowiedzi

Nagroda
za pracę doktorską
Jean Piaget Society ogłosiło konkurs na nagrodę za pracę doktorską.
Zgłoszenia można przesyłać do 15 stycznia
2022 roku.
Do konkursu można zgłaszać prace ukończone
do dwóch lat przed terminem przesyłania zgłoszeń.
Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia:
https://piaget.org/awards/jps-doctoral-dissertation
-prize/

Stanowisko post-doc
The Language Development Department w Instytucie Psycholingwistyki Maxa Plancka w Holandii poszukuje badacza na stanowisko
post-doc, który poprowadzi projekt zatytułowany "Early Precursors to Language Development".
Stanowisko jest przewidziane na pięć lat, od początku 2022 roku (data
rozpoczęcia do uzgodnienia).
Szczegóły dostępne są pod tym adresem: https://www.mpi.nl/.../vacancy/
postdoctoral-researcher
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Konferencja
Dziecko z doświadczeniem migracji –
wnioski z badań i wskazówki praktyczne
8-9.12.2021
Konferencja stanowi propozycję dla naukowców oraz praktyków
zajmujących się zagadnieniami migracji, wielojęzyczności i wielokulturowości.
Organizatorzy zapraszają psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli, pracowników organizacji pozarządowych i wszystkie osoby,
które pracują z dziećmi lub młodzieżą z doświadczeniem migracji.
Konferencja odbędzie się online w dniach 8-9 grudnia w godzinach 12.00-17.00.
Zarejestrować można się pod adresem: https://www.lektikon.edu.pl/
zapisz-sie/formularz-rejestracji-konferencja-8-9-grudnia-2021/
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Co nowego w nauce: nowości wydawnicze

Tytuł:
Rozwój emocjonalny od niemowlęctwa do dorastania

Autorka:
Dale F. Hay
Nakładem wydawnictwa Difin ukazała się książka pt. Rozwój emocjonalny od niemowlęctwa do dorastania. Kierunki rozwoju kompetencji emocjonalnych i problemów emocjonalnych. W każdym rozdziale książki skupiono się na konkretnej emocji i omówiono teorie i badania związane
z jej rozwojem w ujęciu chronologicznym. Książka polecana jest zarówno
dla osób studiujących psychologię, jak i psychologów praktyków.
Więcej o książce można dowiedzieć się na stronie wydawcy:

https://ksiegarnia.difin.pl/rozwoj-emocjonalny-od-niemowlectwa-do-dorastaniakierunki-rozwoju-kompetencji-emocjonalnych-i-problemow-emocjonalnych

Tytuł:
The Child Code

Autorka:
Danielle Dick
Nakładem wydawnictwa Vermilion ukazała się
książka pt. The Child Code. Understanding
Your Child's Unique Nature for Happier,
More Effective Parenting.
Publikacja ta pozwala przełożyć naukową
wiedzę w zakresie genetyki na praktykę rodzicielską. Wyjaśnia, w jaki sposób predyspozycje genetyczne kształtują temperament,
skłonność do impulsywności, samoregulację,
towarzyskość, lęk, niepokój, uzależnienia i szczęście. Daje też wskazówki,
jak dostosować działania rodzicielskie do predyspozycji genetycznych dziecka.
Więcej o książce można dowiedzieć się na stronie:
https://ksiegarnia.pwn.pl/The-Child-Code,918998124,p.html


European Association of Developmental Psychology
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European Journal of Developmental Psychology
Najnowsze wydanie EJDP tom 18, nr 6 to numer tematyczny. Artykuły w nim zebrane
dotyczą tematu Teachers’ responses to bullying and victimization: (how) can they
make a difference? i są one następujące:
1) Colpin, H., Bauman, S., Menesini, E. „Teachers’ responses to bullying: Unravelling
their consequences and antecedents. Introduction to the special issue”
2) Nappa, M. R., Palladino, B. E., Nocentini, A., Menesini, E: „Do the face-to-face actions of adults have an online impact? The effects of parent and teacher responses
on cyberbullying among students”
3) Demol, K., Verschueren, K., Jame, M., Lazard, Ch., Colpin, H.: „Student attitudes
and perceptions of teacher responses to bullying: An experimental vignette study”
4) ten Bokkel, I. M., Stoltz, S. E. M. J., van den Berg, Y. H. M., de Castro, B. O., Colpin,
H.: „Speak up or stay silent: Can teacher responses towards bullying predict victimized students’ disclosure of victimization?”
5) Özdemir, S. B., Özdemir, M., Elzinga, A. E.: „Psychological adjustment of ethnically
victimized adolescents: Do teachers’ responses to ethnic victimization incidents matter?”
6) Strohmeier, D., Gradinger, P.: „Teachers’ knowledge and intervention strategies to
handle hate-postings”
7) Waasdorp, T. E., Fu, R., Perepezko, A. L., Bradshaw, C. P.: „The role of bullyingrelated policies: Understanding how school staff respond to bullying situations”
8) Fischer, S. M., Wachs, S., Bilz, L.: „Teachers’ empathy and likelihood of intervention
in hypothetical relational and retrospectively reported bullying situations”
9) Kollerová, L., Soukup, P., Strohmeier, D., Caravita, S. C. S.,: „Teachers’ active responses to bullying: Does the school collegial climate make a difference?”
10) van Aalst, D. A. E., Huitsing, G., Mainhard, T., Cillessen, A. H. N., Veenstra, R.:
„Testing how teachers’ self-efficacy and student-teacher relationships moderate the
association between bullying, victimization, and student self-esteem”
11) Strohmeier, D., Solomontos-Kountouri, O., Burger, Ch., Doğan, A.: „CrossNational evaluation of the ViSC social competence programme: Effects on teachers”
12) Bauman, S., Menesini, E., Colpin, H.: „Teachers’ responses to bullying: Next steps
for researchers”
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Poszukujemy
młodych naukowców, którzy chcieliby
współredagować dział „Młodzi w nauce”
naszego Biuletynu.

Zapraszamy doktorantów i młodych badaczy!

Młodzi w nauce

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres
mailowy: lzajac@ukw.edu.pl

Early Researchers Union

European Association of Developmental
Psychology
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
Przedstawicielką Polski ERU EADP jest dr Ilona Skoczeń (UKSW), z którą można
się skontaktować pod adresem: i.skoczen@uksw.edu.pl

BIULETYN Polskiego Stowarzyszenia
Psychologii Rozwoju Czáowieka
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Dlaczego warto należeć

Dołącz do nas!

do Stowarzyszenia

Þ

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

Þ

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.

Þ

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

