
Typowe i nietypowe drogi rozwoju 
Zdrowie psychiczne i objawy psychopatologiczne w rozwoju człowieka 
Twórczość i meandry rozwoju
Język i komunikacja a rozwój w XXI wieku
Zmiany klimatyczne a przebieg rozwoju człowieka
Interwencja w przebieg rozwoju z perspektywy cyklu życia
Współczesne technologie w służbie diagnozy rozwoju
Bliskie relacje interpersonalne w świecie realnym i w sieci
Społeczna partycypacja jako aktywność dla wzrostu / spadku jakości życia
Szkoła jako środowisko ku / przeciw zdrowiu 
Nadzieja w rozwoju człowieka
Kultura materialna i duchowa jako dynamizm rozwoju
Rozwój w dobie mediów społecznościowych 
Life Long Learning jako czynnik rozwoju 
Neuropsychologiczne aspekty starzenia się i starości

Dzięki badaniom psychologii rozwoju wiemy, że odwołanie się do normy, pozwala dostrzec       
i zrozumieć czym są zaburzenia rozwoju. Poznanie granic, w których powinien przebiegać
zdrowy rozwój staje się bazą do wykrywania dynamiki zmian progresywnych 
i regresywnych w określonych etapach życia człowieka. 

Osiągnięcia psychologii rozwoju pomagają w konstruowaniu oddziaływań np. w zakresie
psychologii klinicznej, zdrowia, a także przenikają do innych obszarów psychologii
stosowanej (np. edukacji, pracy, zarządzania i biznesu). Właściwie trudno znaleźć obszary
psychologii stosowanej w której prawidłowości rozwojowe nie byłyby uwzględniane.

„Kto zdrowia nie szanuje ten na starość żałuje”

Ostatnie dwa lata w szczególności zwróciły naszą uwagę na szacunek wobec wartości jaką
jest „zdrowie”. Społeczeństwa i jednostki stanęły wobec nowych zadań rozwojowych
wymagających kompensacji strat i adaptacji do zmiennych warunków życia. Na aktualności
zyskały ponownie pytania o dobrostan i zdrowie jednostki w obliczu stawianych przez
środowisko wyzwań. 

Aby sprostać temu wyzwaniu, niewystarczające stają się modele klasyczne psychologii
rozwojowej, określające rozwój jako zmiany wyłącznie progresywne – wznoszące jednostkę
na wyższe szczeble drabiny rozwojowej. Rozważania podejmowane podczas tegorocznej
konferencji, będą w szczególności kłaść nacisk na dynamikę rozwoju jako procesu
reorganizacji o regresywnym i progresywnym charakterze.

Pragnąc stworzyć jak najszerszą płaszczyznę wymiany myśli, informacji i doniesień
badawczych, akcentując dynamikę rozwoju w ciągu życia, proponujemy zagadnienia
przewodnie:
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Kontakt
 

Terminy i opłaty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formy wystąpień 

 

Konferencja w odbędzie się w dniach 2-4 czerwca 2022r. 
w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego 
ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk

Rejestracji na Konferencję można dokonać drogą internetową, poprzez
formularz zamieszczony na stronie Konferencji:
www.30okpr.ug.edu.pl

30okpr@ug.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń – 28 lutego 2022 r.
Opłata konferencyjna w I terminie, który wyznaczony jest do 
15 marca 2022 r. wynosi: 
• wpłata w I terminie: 590 zł. 
• wpłata w I terminie dla Członków Stowarzyszenia: 550 zł. 
• wpłata w I terminie dla Doktorantów oraz psychologów praktyków: 
390 zł.

W II terminie wysokość opłaty konferencyjnej wzrasta o 60 zł. Ostateczny
termin wnoszenia opłaty konferencyjnej mija 30 kwietnia 2013.

Sympozjum tematyczne
Dyskusja panelowa
Wystąpienia indywidualne jedno- lub wieloautorskie 

Czas wystąpienia to 15 minut. 
Plakaty Format A0 (84 cm × 119 cm) w orientacji pionowej
Warsztaty Czas trwania jednej jednostki warsztatowej to 90 minut. 
W uzasadnionych przypadkach warsztat może obejmować dwie jednostki 
(z przerwą) czyli 180 minut.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji!
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