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SPRAWOZDANIA I RECENZJE

Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Wspomaganie rozwoju - psychostymulacja i psychokorekcja

Bydgoszcz 6-7 listopada 1996 r.

Konferencje zorganizowal Zaklad Psychologii Wychowawczej przy Instytucie

Psychologii WSP Bydgoszcz. Przewodniczaca Komitetu Organizacyjnego byla prof.

dr hab. B. Kaja.

W konferencji uczestniczyli uczeni z wielu osrodków akademickich w Polsce,

miedzy innymi: prof. dr hab. L. Grzesiuk, prof. dr hab. B. Harwas-Napierala, prof. dr

hab. B. Kaczmarek, prof. dr hab. B. Kaja, prof. dr hab. I. Obuchowska, prof. dr hab.

R. Ossowski, prof. dr hab. Wl. Pilecka i inni.

Podczas sesji plenarnych podejmowano problematyke:

- zróznicowanie zmian indywidualnych w psychicznym rozwoJu czlowieka

(prof. dr hab. J. Trempala),

- refleksja nad idea psychostymulacji w kontekscie problematyki rozwoju osobo-

wego (prof. dr hab. M. Stras-Romanowska),

- model stymulacji rozwoju dzieci i mlodziezy na tle srodowiska rodzinnego i

szkolnego,

- aktywnosc jako warunek rozwoju (prof. dr hab. B. Kaczmarek),

- wspomaganie rozwoju emocjonalnego (prof. dr hab. I. Obuchowska),

- róznice w sposobie prowadzenia psychoterapii pacjentów neurotycznych i z

zaburzeniami glebszymi niz neurotyczne (pro f. dr hab. L. Grzesiuk),

- rola procesów spolecznego uczenia sie we wspomaganiu rozwoju (prof. dr hab.

B. Harwas-Napierala).

Uczestnicy konferencji w dyskusji nawiazywali zarówno do wybranych konce-

pcji teoretycznych, jak i do wlasnych badan i doswiadczen.

Podczas konferencji odbyly sie równiez sympozja:

I. Wspomaganie rozwoju poznawczego (przewodniczyl prof. dr hab. J. Trempala).

II. Wspomaganie rozwoju w zaburzeniach neurologicznych (prowadzil prof. dr hab.

B. Kaczmarek).

III. Terapia uposledzen umyslowych (przewodniczyla prof. dr hab. Wl. Pilecka).
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IV. W spomaganie rozwoju emocjonalnego i spolecznego (prowadzila prof. dr hab.

I. Obuchowska).

V. Psychoterapia (przewodniczyla prof. dr hab. L. Grzesiuk).

VI. Psychologiczne determinanty efektywnosci rewalidacji (przewodniczyl prof. dr

hab. R. Ossowski).

W ramach sympozjów wygloszono 39 referatów. Zagadnienia wspierania roz-

woju czlowieka byly w nich analizowane i wyjasniane z wielu punktów widzenia.

Poruszano miedzy innymi takie aspekty wspierania rozwoju, jak: (l) teoretyczne, (2)

poznawcze, (3) emocjonalne, (4) spoleczne, (5) filozoficzne, (6) kliniczne, (7) tera-

peutyczne.

Procesy psychostymulacji i psychokorekcji odnoszono do dzieci: (1) o prawid-

lowym rozwoju psychicznym, (2) z zaburzeniami neurologicznymi, (3) z uposledze-

niem umyslowym, (4) z choroba somatyczna, (5) z deprywacjami sensorycznymi,

(6) bedacych w nauczaniu integracyjnym.

Uczestnicy konferencji wzieli równiez udzial w zajeciach warsztatowych. Jeden

z nich poswiecony byl metodzie Dennisona (prowadzaca B. Lorenc), a drugi zagad-

nieniom wizualizacji w psychoterapii (prowadzaca M. Rogiewicz). Warsztaty daly nie

tylko mozliwosc zapoznania sie z metodami, ale równiez stworzyly próbe osobistej

konfrontacji z proponowanymi oddzialywaniami. Interesujacym uzupelnieniem kon-

ferencji byla sesja plakatowa, która skupila wielu uczestników i wyzwolila bogata

dyskusje.

Istotna wlasciwoscia tej konferencji bylo interdyscyplinarne i wielodyscyplinar-

ne spojrzenie na problemy psychostymulacji i psychokorekcji. W obradach brali

udzial obok najliczniej reprezentowanych psychologów, równiez pedagodzy i logo-

pedzi. Zostalo spelnione zalozenie wspólczesnej nauki o holistycznym ujeciu przed-

miotu badan. Udalo sie ujrzec nie tylko okreslona zaburzona funkcje, ale przede

wszystkim podmiot ludzki z trudnosciami w rozwoju i funkcjonowaniu. Uklad i tresc

referatów pozwolil uzyskac zintegrowana wiedze o wielowymiarowym oddzialywa-

niu stymulujacym i korekcyjnym wobec potrzebujacych.

Warta podkreslenia jest serdeczna i pogodna atmosfera, która byla nie tylko

zasluga gosci, ale równiez organizatorów, którzy starali sie zaspokoic potrzeby ucze-
stników.

Organizarorzy deklarowali zamiar wydania materialów z sesji plenarnych i

sympozjów.

Zofia Dysarz


