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SPRAWOZDANIA I RECENZJE

SPRAWOZDANIE Z IV OGÓLNOPOLSKIEJ

KONFERENCJI PSYCHOLOGÓW ROZWOJOWYCH
- PR:\DOCIN K. BYDGOSZCZY (11-1-1 �IAJA 1995 ROKU)

IV Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych. zorganizowana

przez Sekcje Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

oraz Katedre Psychologii Rozwoju Czlowieka Wyzszej Szkoly Pedagogicznej w

Bydgoszczy. odbyla sie w dniach 11-14 maja 1995 roku w Pradocinie kolo Bydgo-

szczy.

W konferencji uczestniczylo prawie stu psychologów z osrodków naukowych

w Gdansku, Krakowie. Lublinie. Lodzi. Poznaniu, Toruniu. Warszawie, Wrocla-

wiu i Bydgoszczy. W ramach konferencji odbyly sie 2 sesje plenarne, 5 sesji

tematycznych, 5 sympozjów autorskich. 2 sesje plakatowe, 4 warsztaty i 6 wykla-

dÓw. \\" sumie program wypelnilo ponad 110 prezentacji naukowych.

Obrady otworzyl prof. A. Wilczynski. prorektor ds. nauki Wyzszej Szkoly

Pedagogicznej w Bydgoszczy. Uczestników konferencji w trakcie uroczystej kolacji

powital rÓwniez JM Rektor WSP w Bydgoszczy prof. A. Tchorzewski. Gosciem

konfi>rencji byl wiceprezydent Bydgoszczy Stefan Pastuszewski.

\\1 y klad inauguracyjny pt. Rozwijajqcy sie czlowiek. Jak widzi go psycholing-

u.'isfar wyglosila prof. M. Kielar-Turska (UJ>. Wedlug autorki osiagniecia psycho-

lingwistyki implikowac beda badania i pragmatyke psychologów oraz

przedstawicieli innych nauk w nastepnym stuleciu. Dzieki psycholingwistyce

zostala wyraznie zaznaczona odmiennosc czlowieka w swiecie istot zywych. Czlo-

wiek to nie tylko ssak, który mówi, ale przede wszystkim osoba komunikujaca sie.

Czlowiek przyszlosci to czlowiek zdobywajacy, przeksztalcajacy i przekazujacy

informacje. Badania psycholingwistów wyjasnily wiele problemów psychologicz-

nych, takich jak: tworzenie sie znaczen, relacje miedzy wiedza o swiecie a wiedza

jezykowa. interioryzacja procesów psychicznych.

Podczas sesji plenarnej wygloszono cztery referaty glówne. Prof. M. Porebska

clT\Vrl w swoim referacie pt. Ograniczenia poznania procesu rozwoju czlowieka i

pen.;pl'/?tyu'y ich przezw:...ciezania stwierdzila. ze prowadzone badania w ramach

psycholo�rji rozwoju mnozajedynie wiedze szczególowa, a nie przyblizaja poznania
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specyfiki rozwoju czlowieka. Przyczyne ograniczen poznania autorka upatruje

zarówno w slabosci modeli teoretycznych jak i metodologii badan. Koncepcje

ujmowania rozwoju konkretnych osób w ciagu zycia z wykorzystaniem podejscia

funkcjonalno-systemowego, opartego o inspiracje z ekologii, daja szanse rozsze-

rzenia sie perspektywy poznania rozwoju czlowieka. Idee holistycznego podejscia

do rozwoju czlowieka zaprezentowala prof. M. Stras-Romanowska (UWr) w refe-

racie pt. Implikacje dla teorii rozwoju psychicznego pochodzace z zalozen antropo-

logii filozoficznej. Wprowadzenie do teorii rozwoju czlowieka doroslego. Zdaniem

autorki ogólna teoria rozwoju osobowosci uwzglednic musi róznorodnosc form

istnienia czlowieka w calej czasowej perspektywie jego zycia. Teoretyczna konse-

kwencja tego stanowiska jest rozpatrywanie rozwoju równoczesnie jako procesu

przebiegajacego wedlug mechanizmów dojrzewania, uczenia sie i rozwiazywania

zadan (wymiar naturalistyczny) oraz jako procesu przezywania swiata i dokony-

wania wolnych wyborów (wymiar duchowy, egzystencjalny). Wystapienie

prof. A. Niemczynskiego (UJ) pt. O nieszczesliwej dychotomii lezacej u podstaw

psychologii moralnosci i rozwoju moralnego wykroczyl daleko poza tradycyjny

obszar psychologii moralnosci. Metodologiczne i psychologiczne pulapki w bada-

niach nad rozwojem psychicznym omówil prof. J. Brzezinski (Ui\M). Konse-

kwencja niedostatecznie uksztaltowanej swiadomosci metodologicznej

psychologa-badacza jest wpadanie w naj powazniejsza pulapke- pulapkeparadyg-

matyczna. Brak wzajemnego dopasowania teorii, metody, planu badawczego oraz

modelu statystycznego analizy danych empirycznych to glówne zagrozenie meto-

dologicznej poprawnosci badan nad rozwojem.

Milym akcentem w dniu rozpoczecia konferencji byl koncert Zespolu Piesni

Dawnej Instytutu Wychowania Muzycznego WSP w Bydgoszczy pod dyrekcja

prof. J. Lacha.

W trakcie konferencji uczestnicy wysluchali dalszych pieciu wykladów. Ce-

lem wystapienia prof. J. Pietrasinskiego (PAN) pt. Rozwój umyslu a bogactwo i

umiejetny dobór perspektyw poznawczych bylo zapoznanie sluchaczy z koncepcja

wspomagania rozwoju madrosci w ramach nowoczesnej dydaktyki, ukierunkowa-

nej na pobudzanie samodzielnosci poznawczej podmiotu oraz konstruowanie

programów ksztalcacych. Prof. Z. Pietrasinski przedstawil przebieg i wyniki

stosowania procedury ksztalcenia myslenia policentrycznego, polegajacej na in-

tensywnym treningu patrzenia na problemy zyciowe i zawodowe z wielu perspe-

ktyw. W wykladzie pt. Przywiazanie vs. dystansowanie jako warunek rozwoju

osobowosci prof. H. Gasiul (WSP Bydgoszcz) podzielil sie refleksjami na temat roli

przywiazania - dystansowania w wytyczaniu rozwoju osobowosci czlowieka. We-

dlug autora mechanizm spelniania sie przywiazania - dystansowania, podporzad-
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kowany nadrzednemu dynamizmowi - dazeniu do zachowania tozsamosci i god-

nosci, jest podstawowym warunkiem realizowania sie indywidualnosci czlowieka

i przechodzenia do wyzszego pod jakims wzgledem etapu jego rozwoju. Prof. B.

Harwas-Napierala (UAM) w wykladzie pt. Rodzina jako kontekst rozwojowy

jednostki przedstawila role srodowiska rodzinnego w rozwoju wchodzacych w jego

sklad jednostek, zwlaszcza dzieci. Autorka omówila miedzy innymi wielokierun-

kowosc wplywów miedzy wszystkimi czlonkami rodziny, a takze mechanizmy oraz

formy tych oddzialywan np. modelowanie, identyfikacja czy tez swiadome zabiegi

wychowawcze. Problematyke rozwoju religijnego podjal prof. Cz. Walesa (KUL) w

wykladzie pt. Rozwój religijny dziecka. Wystapienie prof. R. Ossowskiego (WSP
Bydgoszcz) nosilo tytul: Szanse wykorzystania badan nad funkcjonowaniem osób
niepelnosprawnych dla zrozumienia znaczenia modyfikatorów w rozwoju czlowie-

ka. Autor wykazal brak istnienia prostej zaleznosci pomiedzy niepelnosprawno-

scia a obnizonymi szansami rozwojowymi, miedzy innymi dzieki rozleglym
mozliwosciom rozwoju motywacji hubrystycznej oraz kompensowania braków.

Podczas konferencji odbylo sie piec sympozjów autorskich, w ramach których

wygloszono 32 referaty. Sympozjum poswiecone (Dysleksji), zorganizowane przez

prof. B. Kaje (WSP Bydgoszcz), przyczynilo sie do glebszej refleksji nad rozpozna-
waniem tego zjawiska u dzieci i mlodziezy, wskazujac na watpliwosci w procesie

diagnozowania i sugerujac zastosowanie po postawionej diagnozie etapu naucza-

nia diagnozujacego poprzedzajacego wlasciwa terapie. Prof. B. Kacznlarek

(UMCS) poprowadzil sympozjum pt. Rozwój i psychopatologia komunikowania sie.
Nowsze ujecia teoretyczno-metodologiczne w badaniach nad rozwojem czlowieka

byly tematem sympozjum prof. A. Niemczynskiego (UJ). Organizatorami sympo-

zjum nt. Teoretyczno-metodologiczne problemy calosciowego ujmowania i badania
rozwoju czlowieka byli dr Z. Los i prof. M. Porebska (UWr). Pod kierunkiem

prof. Cz. Walesy (KUL) odbylo sie sympozjum dotyczace Specyfiki rozwoju religij-
nosci dzieci i mlodziezy.

W ramach konferencji zorganizowano równiez piec sesji tematycznych; byly

to: Rozwój psychiczny dziecka: wybrane aspekty rozwoju poznawczego oraz eduka-

cja i rozwój psychiczny; Ukierunkowanie rozwoju dorastajacej mlodziezy; Rodzina

jako kontekst rozwojowy jednostki; Doroslosc i starzenie sie czlowieka; Nietypowy

przebieg rozwoju psychicznego dzieci i mlodziezy. W sumie przedstawiono 39
referatów. Sesje tematyczne wzbogacono dwi�ma sesjami plakatowymi, obejmu-

jacymi okolo 20 prezentacji. I hl

W trakcie konferencji mialy miejsce cztery sesje warsztatowe. Dr B. Szmi-

gielska (UJ) przedstawila polska adaptacje Miedzynarodowej Wykonaniowej Skali .
Leitera P - 93. Warsztat dotyczacy Ruchu Rozwijajacego Weroniki Sherborne

poprowadzila prof. M. Bogdanowicz (UG). Doskonaleniu zachowan przyjaznych
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madrosci i sukcesom zyciowym poswiecil swój warsztat prof. Z. Pietrasinski (PAN>'

Sesja warsztatowa prof. R. .Ossowskiego (WSP) nt. Rewalidacji os6b glucho-nie-

widomych wzbogacona zostala projekcja filmu zrealizowanego w Wojewódzkim

Osrodku im. Breilla w Bydgoszczy. Ten wstrzasajacy obraz byl jednoczesnie

wspanialym przykladem polaczenia teorii psychologicznej z praktyka.

W czasie trwania konferencji odbylo sie zebranie Sekcji Psychologii Rozwo-

jowej PTP, w trakcie którego przedstawiono sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci

uplywajacej kadencji oraz wybrano nowe wladze. Przewodniczacym zostal ponow-

nie prof. A. Niemczynski. Wybrano równiez organizatora kolejnej konferencji

psychologów rozwojowych - Terese Rostowska z Katedry Psychologii Uniwersyte-

tu Lódzkiego. W czasie obrad Sekcji prof. M. Kielar- Thrska przedstawila wspo-

mnienie o zmarlej prof. M. Przetacznik-Gierowskiej.

Konferencja zakonczyla sie dyskusja panelowa, podsumowujaca IV Ogólno-

polska Konferencje Psychologów Rozwojowych. W trakcie dyskusji mlodzi adepci
nauki z kilku osrodków akademickich mieli okazje podzielenia sie swymi uwagami

na temat wartosci, jakie wnioslo uczestnictwo w obradach w ich spojrzenie na

polska psychologie rozwojowa.

Magdalena Kuich


