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Patrząc na teraz i na trochę dalej w przeszłość i przyszłość PSPRC

Patrząc na teraz i na trochę dalej w przeszłość i przyszłość
PSPRC
Prof. Maria Kielar-Turska znalazła się w gronie członków założycieli naszej organizacji, która
powstała jako Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i sześć
lat temu przekształciła się w samodzielne stowarzyszenie – Polskie Stowarzyszenie Psychologii
Rozwoju Człowieka. Siedem trzyletnich kadencji to okres kierowania naszą organizacją przez
prof. M. Kielar-Turską i czas okrzepnięcia, wpierw Sekcji, a następnie Stowarzyszenia we wszystkich formach, jakie zwykle prowadzą towarzystwa naukowe i profesjonalne. Kształt
i kondycja naszej działalności jest dziełem
wielu aktywistek i aktywistów. Ideowe kierowanie nią i skuteczne zarządzanie potoczyło się przez zdecydowaną większość naszej historii pod wodzą Maryni, jak ją zwykły nazywać bliskie jej i współpracujące z nią
osoby. Ideowe kierowanie to utrzymanie
nastawienia organizacji na poznanie rozwoju
człowieka i służenie praktyce troski o ten
rozwój naukową wiedzą o nim.
Dwadzieścia jeden dorocznych konferencji naukowych i kilkanaście śródrocznych sympozjów
pewną ręka przeprowadziła, organizując i wspierając prace szerokiego grona wielu dziesiątek
koleżanek i kolegów. Otwarta na nowe inicjatywy, na przekształcenie Sekcji w Stowarzyszenie,
na zmianę formuły Biuletynu, obudziła też wśród nas zainteresowanie historią psychologii rozwojowej w naszym kraju. Postać Stefana Szumana zagościła dzięki niej w poczuciu naszej tożsamości
profesjonalnej i stała się patronem naszych nagród za wybitne osiągniecia naukowe. Nauka jest
uniwersalna, międzynarodowa, ale praca naukowa odbywa się przede wszystkim w krajowych
instytucjach, skąd jej wyniki trafiają do obiegu światowego. Również młodzi zaczynają zazwyczaj
tutaj międzynarodowe kariery. Trudno przecenić w tym kontekście znaczenie naszego kwartalnika Psychologia Rozwojowa dla życia naukowego
w Polsce, w którym reprezentuje on naszą dyscyplinę. Prof. M. Kielar-Turska jest od początku
redaktorem tego kwartalnika, najpierw wraz
z piszącym te słowa, a następnie samodzielnie
kierując pracami zespołu redagującego już dobrze
ponad setkę numerów. Jej zasługą jest również
wydawnicza stabilizacja naszego czasopisma,
co liczy się szczególnie w czasach płynności
przedsiębiorczej.

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Piszę te słowa oddające w zarysach znaczenie nieprawdopodobnego zaangażowania
prof. Kielar-Turskiej na rzecz naszej organizacji, korzystając z jubileuszowej okazji. Jednakże nie
tylko patrzę na czasy, które minęły. Trzydziestoletnia historia naszego Stowarzyszenia jest żywym wyzwaniem oraz inspiracją dla prosperowania jeszcze większego. Nie mam wątpliwości,
że niemałe grono zaangażowanych osób będzie w stanie zadbać o rozwój Stowarzyszenia w zupełnie innych czasach niż jego początki i lata oddalające się w przeszłość. Jestem chyba najstarszy
wiekiem z seniorów, ale stażem znajduję się w sporym gronie koleżanek i kolegów równie doświadczonych zaangażowaniem w działalność naszej organizacji od lat wielu. Przyszłość należy
do młodych – rzecz jasna – ale doświadczeni niech rozumnie starają się im przekazać nie tylko
kapitał doświadczenia, ale też dać przy tym swobodę własnego wyboru drogi, a w miarę potrzeb
służyć niekrępującym oparciem. Wiele dróg prowadzi do poznania i dbania o rozwój umysłu
i osobowości człowieka. Wspierajmy się w tym pluralizmie, a przede wszystkim szanujmy odmienność w jedności naszej. Na Wschodzie mówią ‘Boh trojcu lubit’, a ona też jest jednością,
żeby uderzyć w ton wzmożonej teraz świątobliwości rządu w naszym kraju, a docenić głębię logiki takiej triadycznej tożsamości. A może nawet w nauce o rozwoju człowieka więcej niż trzy się
na nią składające nurty warto utrzymać w naszej naukowej tożsamości.
Jesteśmy jako organizacja równolatkiem transformacji ustrojowej Rzeczpospolitej Polskiej. W systemie władzy
publicznej mamy miejsce organizacji samorządowej. W krajach o tym samym
ustroju demokracji parlamentarnej i gospodarki wolnorynkowej, naukowe
i zawodowe stowarzyszenia prowadzą
samodzielną działalność na rynku usług,
bowiem żadna z nich nie utrzyma się ze
składek członkowskich w dzisiejszym
świecie. Naukowy i profesjonalny poziom stowarzyszenia może gwarantować
jakość świadczonych usług poprzez nadzór nad nimi i nad wykształceniem praktycznie je świadczących specjalistów oraz nad ich rozwojem zawodowym. Nasze Stowarzyszenie może znaleźć
miejsce na rynku tych usług. Uczelnie nie są w stanie wykształcić praktyczne umiejętności zawodowe, chociaż dać
powinny niezbędną do tego wiedzę naukową i umiejętności badawcze. Absolwenci psychologii są raczej zdani
na samych siebie w nabyciu sprawności zawodowych.
Bez stałego zaplecza dla uczenia się, nie tylko tuż po studiach, jak działać zawodowo popadają nierzadko w jałowe
rutyny lub wybijają się, powracając na uczelnie dla robienia
doktoratów. Wtedy przyjmują perspektywę naukowych
badań stosowanych na zawodowa praktykę psychologów.
Stosowane badania są istotne i niezmiernie ważne, ale nie
są praktyką zawodową, ani jej nie zastąpią. Codziennych
praktyków nam w Stowarzyszeniu trzeba!
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Na rynku usług na rzecz rozwoju dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów nie ma naszego
Stowarzyszenia. Zyski ekonomiczne, jakie stąd na nas czekają są gwarantowane rosnącym popytem. Poza przypadkami psychopatologii, która zresztą także potrzebuje oddać wyleczonych
ozdrowieńców w ręce specjalistów od pozytywnego, zdrowego rozwoju, mamy niemal zupełnie
nie zagospodarowany rynek usług psychologicznych na rzecz tego właśnie zdrowego rozwoju
osób w różnych wieku, w różnych kontekstach społecznych, na rozmaitych drogach karier zawodowych, w różnych rodzajach zakrętów biegu życia. Zarabiamy na konferencjach, ale chyba głównie na czasopismo, a ono też mogłoby zarabiać. Można jego prenumeratę do składki członkowskiej włączyć, a członków dopytywać się do skutku, czy ich uczelnia prenumeruje Psychologię
Rozwojową. Biuletyn informuje o czasopiśmie i konferencji, a może też mógłby poprowadzić
marketing obu dóbr intelektualnych. Same zresztą konferencje i czasopismo mogą też marketing
własny robić jeszcze szerzej i intensywniej jako wydarzenia obecne przecież na rynku dóbr intelektualnych. Nie tylko sponsorzy, ale też przychody mieć możemy, propagując konferencję
wśród psychologów wszelkich specjalności oraz przedstawicieli innych nauk oraz zawodów zaufania społecznego, a także badaczy i adeptów humanistycznych dyscyplin. Studentów, nie tylko
do komitetów organizacyjnych, pozyskać warto!
Zarząd Stowarzyszenia przeszedł w ręce kolejnego pokolenia. Niebawem upłynie obecna
kadencja Zarządu. Zgodziło się to grono kierownicze na czele z kol. Beatą Krzywosz-Rynkiewicz
z moją zachętą, aby posłużyć się rotacją funkcji – chociażby tylko funkcji przewodniczącego dla dobra wszystkich, czyli dla rozwoju naszej organizacji. Rotacja nie jest łatwym zadaniem. Nie
ma jednak lepszego sposobu na rozwój już ustabilizowanej organizacji, a zwłaszcza na inwencję
organizacyjną. Nie chodzi o rotację czysto personalną, ani tym bardziej o rotację dla niej samej.
Chodzi o program działania, którego przyjęcie drogą wyboru autor(a)ki do pozycji kierowniczej
jest dla wszystkich – wybranej osoby i wybierających – zobowiązaniem, aby zadbać o realizację
tego właśnie programu. Kierowniczy tryumwirat (znów ‘trojca’!) poprzedniego, bieżącego i przyszłego przewodniczącego lub przewodniczącej znakomicie pasuje do cyklu programu autorskiego
– przygotowanie i przekonanie do programu przed wyborem (kandydat(ka)), opracowanie strategii i taktyki realizacji (elekt(a)), próba pełnej realizacji (aktualn(y)a przewodnicząc(y)a), niezbędne korekty i umocnienie realizacji (był(y)a przewodnicząc(y)a). Od kandydat(a)ki do byłe(go)j
przewodniczące(go)j to czas wystarczająco długi, aby dać satysfakcję z realizacji każdemu talentowi przywódczo-organizacyjnemu, a organizacji naszej ducha niegasnącego.
Nie znam lepszego modelu przywództwa dla organizacji tego typu jak nasza. Kto zna,
niech nie ukrywa się ze swoją wiedzą i poda stosowne argumenty. Jego realizacja nie od razu
musi być doskonała, lecz trzeba ją mieć choćby tylko inicjalnie wprowadzoną, aby ją doskonalić.
Adam Niemczyński, upniemcz@cyf-kr.edu.pl
P.S. Żadnej wiadomości nie pozostawię bez odpowiedzi. Adres mój jest archaiczny, ale ciągle
żywy, nie powiem, że jak ja sam, bo to byłoby egotyczne. Pochodzi adres z początków cyfryzacji
akademickiej w Krakowie z kodem wielouczelnianym. U znaczy UJ, bowiem jeden jedyny uniwersytet był wtedy w Krakowie. P znaczy pracownik, a S znaczyło student. Serwer był i jest na AGH
i nazywa się CYFRONET w niezwykle teraz rozwiniętym i na światowym poziomie się plasującym Akademickim Centrum Komputerowym (ACK).
AN
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Nagroda

Polskie Stowarzyszenie Psychologii
Rozwoju Człowieka

za wkład w rozwój Polskiego Stowarzyszenia
Psychologii Rozwoju Człowieka

Zarząd PSPRC na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2022 roku uchwalił Nagrodę za wkład w rozwój Polskiego Stowarzyszenia Psychologii
Rozwoju Człowieka oraz ustanowił Kapitułę nagrody, w skład
które wchodzą
Dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM – Prezes PSPRC
Dr hab. Dorota Czyżowska – Wiceprezes PSPRC
Dr hab. Jan Cieciuch – Wiceprezes PSPRC
Dr Konrad Piotrowski – członek PSPRC

Na posiedzeniu zarządu w dniu 17 lutego 2022 roku zarząd uchwalił
regulamin Nagrody. Regulamin jest dostępny na stronie PSPRC
pod adresem:
https://psprc.edu.pl/wp-content/uploads/2022/02/
REGULAMIN_Nagrody-za-wklad-w-rozwoj-PSPRC.pdf
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Polskie Stowarzyszenie Psychologii
Rozwoju Człowieka

Seminarium Śródroczne PSPRC

Na tegorocznym Seminarium Śródrocznym PSPRC gościliśmy w Zakładzie
Psychologii Rozwoju Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM.
Seminarium odbyło się 17 lutego, online, w środowisku MS Teams.
Temat Seminarium brzmiał: Rozwój człowieka a aktualność społecznokulturowa: stałość i zmiana
Program spotkania był następujący:

W kolejnych numerach Biuletynu będziemy zamieszczać teksty bazujące
na wystąpieniach prezentowanych podczas Seminarium Śródrocznego.
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Zapraszamy na kolejne
SEMINARIA DOKTORANCKIE

Polskie Stowarzyszenie Psychologii
Rozwoju Człowieka

Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka
W semestrze letnim kontynuujemy cykl Seminariów Doktoranckich naszego
Stowarzyszenia.
W bieżącym semestrze seminaria poprowadzi dr hab. Dorota Czyżowska,
prof. UJ
Spotkania nadal odbywać się będą w środy w godz. 18.00-19.30 na platformie
Zoom.
Program Seminariów Doktoranckich PSPRC w semestrze letnim 2021/2022
jest następujący:

9 marca 2022 - Seminarium 4
mgr Wioletta Łubińska-Salej, Uniwersytet Gdański,
Temat: Rola procesów mentalizacji i muzyki w nasileniu objawów depresji w okresie adolescencji.
Promotor: dr hab. Wioletta Radziwiłowicz, prof. UG
6 kwietnia 2022 - Seminarium 5
mgr Natalia Hoffmann, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Temat: Implementacja Modelu Inwestycyjnego do badań nad tożsamością.
Promotor: dr hab. Błażej Smykowski, prof. UAM

11 maja 2022 - Seminarium 6
mgr Joanna Szczepańska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Temat: Subsystem rodziców dzieci ze spektrum autyzmu: analiza więzi i objawów depresyjnych.
Promotor: dr hab. Wioletta Radziwiłowicz, prof. UG
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Polskie Stowarzyszenie Psychologii
Rozwoju Człowieka

Przypominamy najważniejsze informacje dotyczące jubileuszowej,
30. OKPR:
Opłata konferencyjna:

·
·
·

wpłata w I terminie (do 15 marca 2022 r.) wynosi: 590 zł.
wpłata w I terminie dla Członków Stowarzyszenia: 550 zł.
wpłata w I terminie dla Doktorantów oraz psychologówpraktyków: 390 zł.
W II terminie wysokość opłaty konferencyjnej wzrasta o 60 zł. Ostateczny termin wnoszenia opłaty konferencyjnej mija 30 kwietnia 2022
Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na konto PSPRC:
37 2030 0045 1110 0000 0414 9390
W tytule prosimy wpisać: Nazwisko prelegenta

Informacje dostępne na stronie internetowej Konferencji:
Strona główna Konferencji: https://30okpr.ug.edu.pl/
Program Konferencji: https://30okpr.ug.edu.pl/program-konferencji/
Baza noclegowa: https://30okpr.ug.edu.pl/baza-noclegowa/
Na stronie dostępne są także informacje dotyczące noclegu oraz zniżek w wybranych hotelach
Dane kontaktowe Organizatorów: https://30okpr.ug.edu.pl/kontakt/
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Publikacje

Czasopismo Psychologia Rozwojowa

Czasopismo Psychologia Rozwojowa prezentuje aktualną wiedzę o rozwoju, stanowiąc cenne uzupełnienie publikacji podręcznikowych. Jest jedynym na polskim rynku
czasopismem zajmującym się rozwojem człowieka. Rekomendujemy je 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.

W najbliższym numerze czasopisma ukażą się między innymi następujące artykuły:
¨
Zaangażowanie aksjologiczne w psychologii rozwojowej (Adam Niemczyński),
¨
Prawda i wartości w psychologii (Jolanta Miluska),
¨
Prawda podstawową wartością nauki (Eunice Hempolińska-Nowik),
¨
Znaczenie podmiotu i jego wartości w psychologii rozwojowej (Małgorzata
Steć),
¨
W stronę obiektywności wartości. Odpowiedz na komentarze (Adam
Niemczyński).
¨
Sprawozdanie z Europejskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej Summer
Tour September 2021 (Katarzyna Markiewicz Beata Krzywosz-Rynkiewicz).

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

Co nowego w nauce: Zaproszenia i zapowiedzi
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Konferencja i publikacja:
2nd Global Conference
on Children and Youth
Konferencja odbędzie się w Cambdridge, UK, w dniach 26-28
sierpnia 2022 r. Łączy ona możliwość wystąpienia i publikacji recenzowanego tekstu w czasopiśmie lub monografii.
Termin wczesnej rejestracji upływa 15 kwietnia, natomiast ostateczny
termin rejestracji to 19 sierpnia.
Teksty należy zgłaszać do 12 sierpnia.
Więcej informacji na temat problematyki konferencji można znaleźć pod
adresem https://www.gccy.org/topics/
Z kolei informacje dotyczące możliwości publikacji zamieszczone są pod
adresem https://www.gccy.org/publication/
Ogólna strona konferencji to: https://www.gccy.org/

Zapowiedź
The British Psychological Society zapowiada, że Developmental
Psychology Section Annual Conference 2022 odbędzie się w dniach
14 - 16 września 2022 r. w Sheffield, UK.
Konferencja będzie stanowić forum dla upowszechniania, dyskusji i debaty
w odniesieniu do szeregu aktualnych zagadnień, które przyciągają uwagę
naukowców i praktyków pracujących w dziedzinie psychologii rozwojowej.
Podczas konferencji planowane są wykłady zaproszonych gości (w tym
Prof. Caroline Martin i Dr. Duncana Astle), sympozja, prezentacje ustne
i plakatowe, warsztaty oraz budowanie sieci naukowych relacji.
Informacje na temat możliwości zgłaszania czynnego udziału oraz rejestracji Organizatorzy zapowiadają opublikować wkrótce.
Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://www.bps.org.uk/
events/developmental-psychology-section-annual-conference-2022

Co nowego w nauce: Zaproszenia i zapowiedzi
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Jak podają Organizatorzy, cykliczna konferencja poświęcona zdrowiu nastolatków gromadzi interdyscyplinarną społeczność pracowników służby
zdrowia, którzy dzielą się badaniami i najlepszymi praktykami mającymi
na celu poprawę opieki nad nastolatkami.
Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej: stacjonarnie (Ypsilanti,
Michigan, US) oraz online.
Rejestracja na wydarzenie zostanie otwarta 16.05 2022 r., a wczesna rejestracja zostanie zamknięta 1.07.2022 r. Wszelkie pytania dotyczące wydarzenia można kierować na adres email: adolescenthealth@umich.edu
Więcej informacji pod adresem:
https://umhs-adolescenthealth.org/conference/

Do 19 kwietnia istnieje jeszcze możliwość zgłaszania biernego udziału
w konferencji online nt. Starość. Jak ją widzi psychologia. Zagrożenia,
możliwości, wspomaganie, która odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia
2022 r.
Opłata za uczestnictwo bierne wynosi 50 zł.
Rejestracji można dokonać przez formularz dostępny pod adresem:
https://forms.office.com/r/8E5jW09QNx
Więcej informacji, w tym regulamin Konferencji Organizatorzy udostępniają na stronie: https://krakow.pan.pl/index.php/pl/
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Co nowego w nauce: Zaproszenia i zapowiedzi

Zaproszenie do publikacji
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
członkini naszego Stowarzyszenia, dr Ludmiła Zając-Lamparska, prof. UKW
współredaguje numer specjalny czasopisma Frontiers in Psychology zatytułowany Methods and Applications in Psychology of Aging. Celem tej serii jest zwrócenie uwagi na najnowsze techniki eksperymentalne i metody
stosowane w badaniach nad fundamentalnymi zagadnieniami z zakresu psychologii starzenia się.
Jeśli mają Państwo artykuł, który Państwa
zdaniem nadawałby się do tego wydania specjalnego, zapraszamy do przesłania streszczenia lub pełnej pracy naukowej do oceny
i ewentualnej publikacji.
Więcej informacji na temat tego wydania specjalnego można znaleźć na stronie:
https://lnkd.in/dgFjmkeF

Webinaria
w wolnym dostępie
Society for Research on Adolescence oferuje comiesięczne webinaria
dla swoich członków SRA, a wybrane webinaria są dostępne bezpłatnie dla ogółu odbiorców.
Podczas webinariów eksperci omawiają naukowe i społeczne problemy związane z młodzieżą i dorastaniem. Wiedza przekazana podczas webinariów
może być pomocna w wychowaniu, nauce szkolnej, tworzeniu programów,
regulacji i innych. Celem tej inicjatywy jest pogłębienie zrozumienia specyfiki
adolescencji i wspieranie dobrego samopoczucia młodzieży w dzisiejszym
zglobalizowanym świecie.
Informacje o inicjatywie, sylwetki naukowe prelegentów oraz linki do nagrań
webinariów są dostępne na stronie: https://www.s-r-a.org/past-webinars
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Co nowego w nauce: nowości wydawnicze

Tytuł:
O zachowaniu i rozwoju
człowieka

Autor:
Janusz Trempała
Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego pod koniec 2021 roku
ukazała się książka pt. O zachowaniu
i rozwoju człowieka. We Wstępie przeczytać można, że książka „składa się z trzech
rozdziałów. W założeniu mają one autonomiczny charakter, ale łączy je wspólna idea, zakładająca interakcyjno-funkcjonalną
organizację aktywności człowieka w jego relacjach ze światem. Przenika ona prezentowane rozważania, w których przechodzę od problemu zmian w zachowaniu i
rozwoju człowieka, poprzez problem ich dekompozycji, do (…) ważnej kwestii
kontekstualizmu poznawczego i z nim związanych konsekwencji teoretycznometodologicznych w zrozumieniu i badaniu funkcjonowania ludzi”.
Więcej o książce można dowiedzieć się na stronie Wydawcy:
https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2021/o-zachowaniu-i-rozwojuczlowieka/

Tytuł:
Psychogeriatria

Redaktorzy:
Mateusz Cybulski, Kornelia KędzioraKornatowska, Elżbieta Krajewska-Kułak,
Napoleon Waszkiewicz
Nakładem wydawnictwa PZWL ukazała się praca zbiorowa pt. Psychogeriatria. Jak podaje
Wydawca, „w książce omówiono główne choroby
psychiczne występujące w grupie osób powyżej 60.
roku życia, z uwzględnieniem uzależnień, a także
podstawowe zasady pielęgnowania pacjentów psychogeriatrycznych, kluczowe
zagadnienia z zakresu neurorehabilitacji oraz psychogerontologii”.
Więcej o książce można dowiedzieć się na stronie Wydawcy:
https://pzwl.pl/Psychogeriatria,56121352,p.html

European Association of Developmental Psychology
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European Journal of Developmental Psychology
Najnowsze wydanie EJDP tom 19, nr 1 zawiera następujące artykuły:
1.

Parental attachment and adolescent Internet morality: A moderated
mediation model (X. Xiao, Y. Zhan, Y. Zhong)

2.

Identity development in the era of globalization: Globalization-based
acculturation and personal identity development among Danish emerging adults (S. Ozer, S. J. Schwartz)

3.

Cross-cultural differences in children’s conceptualizations of happiness
at school (B. López-Pérez, A. Zuffianò, T. Benito-Ambrona)

4.

Gender role identity and gender intensification: Agency and communion in adolescents’ spontaneous self-descriptions (S. Korlat, N. M.
Foerst, M-T. Schultes, B. Schober, Ch. Spiel, M. Kollmayer)

5.

Relationships in transition: maternal and paternal parenting styles and
change in sibling dynamics during adolescence (A. Milevsky)

A poza tym:
Discussion paper: Sensory modulation difficulties and assessment in children with attention deficit hyperactivity disorder: A systematic review (J. Keating, R. Gaffney, J. Bramham, M. Downes)
Developmetrics: Social dominance orientation in children: The validation of
the long and short version of the child SDO6 scale (A. Cadamuro, G. A.
Di Bernardo, E. Trifiletti, E. Bisagno, S. E. Shamloo, M. Faccini, L. Vezzali)
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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

Głos środowiska
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BIULETYN Polskiego Stowarzyszenia
Psychologii Rozwoju Cz owieka
Numer 30

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

