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SPRAWOZDANIE I RECENZJE

Sprawozdanie z VII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologów Rozwojowych nt. Nowe

wyzwania w rozwoju czlowieka (Pulawy. 7-10 maja 1998 r.)

VII Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, zorganizowana

przez Sekcje Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,

Polskie Towarzystwo Neurolingwistyczne oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu

im. Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie. odbyla sie w dniach 7-10 maja 1998

roku w Pulawach.

W konferencji uczestniczylo prawie stu psychologów z osrodków naukowych

w Bialymstoku, Bydgoszczy, Czestochowie, Gdansku, Kielcach, Krakowie, Lubli-

nie, Lodzi, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wroclawiu oraz goscie

zagraniczni z Francji, Grecji i Wielkiej Brytanii. Program konferencji obejmowal

4 sesje plenarne, 15 sympozjów tematycznych, sesje plakatowa, warsztaty i 8 wy-

kladów - w sumie ponad 110 prezentacji naukowych.

Obrady otworzyl pro£. B. Kaczmarek, dyrektor Instytutu Psychologii Uniwer-

sytetu im. Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie, witajac w imieniu organizatorów

wszystkich uczestników konferencji. Wyklad inauguracyjny pt. Zmiany osobowosci

i jej rozwój wyglosil prof. K. Obuchowski (WSP Bydgoszcz). Autor podjal problem

odpowiedzialnosci czlowieka za wlasny rozwój oraz adaptacji bedacej nieodlacznym
elementem zmian osobowosci. Zwrócil uwage na fakt, ze zdolnosc do refleksji to

podstawowy czynnik zaistnienia zmian osobowosci o charakterze twórczym, a per-

spektywy przyszlosciowe pelnia role porzadkujaca przyszlosc. Autor postuluje. ze

problemem psychologii w nastepnym stuleciu bedzie coraz wiekszy rozlam miedzy
ludzmi aktywnymi i nastawionymi na konsumpcje kultury masowej.

Podczas sesji plenarnej prof. B. Kaczmarek (UMCS) w wykladzie pt. Aktyw-

nosc wlasna a rozwój jednostki zauwazyl, ze kultura europejska promuje jednostki

bierne. Podkreslil role aktywnosci wlasnej dla rozwoju i funkcjonowania osób nie-

pelnosprawnych, podal liczne przyklady osiagniec twórczych ludzi, którzy byli
aktywni do póznej starosci. W konkluzji autor stwierdzil, iz aktywnosc jest jednym

z najwazniejszych czynników rozwoju osobniczego i dzieki niej ludzie nie musza
byc skazani na demencje. Problem róznic zwiazanych z plcia podjal pro£. A. Nie-
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mczynski (UJ) w wykladzie pl. Umysl wyzwolony czy tez plcia zniewolony. Ste-

reotypy plci sa tak gleboko zakorzenione, ze przynaleznosc kobiet i mezczyzn do

tego samego gatunku biologicznego - homo sapiens - nie jest nawet uswiadamiana.

Przeswiadczenie o fundamentalnym znaczeniu róznic zwiazanych z plcia autor uwa-

za za przesad, od którego dyscypliny spoleczne i humanistyczne winny sie wyzwolic.

Pro£. A. Matczak (UW) podzielila sie z uczestnikami konferencji swoimi uwa-

gami na temat nowych publikacji Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych: Sto-

sowana psychologia wychowawcza oraz Psychologia dziecka. Inne nowosci Wy-

dawnictwa z dziedziny psychologii i pozycje o charakterze encyklopedycznym za-

prezentowal red. W. Szczesny.

W trakcie konferencji uczestnicy wysluchali dalszych pieciu wykladów.

Prof. W. Tlokinski (UG) w wystapieniu pt. Porozumiewanie sie, kontakt z innymi

ludzmi: gerontologiczny obszar zaniedban, drogi naprawy, podjal problem konta-

któw interpersonalnych ludzi w póznych latach zycia. Autor zwrócil uwage na fakt,

ze komunikacja z innymi ludzmi jest jednym z wazniejszych zródel satysfakcji

zyciowej i wskazal realne mozliwosci poprawy sytuacji osób w starszym wieku.

Nowy model ksztalcenia psychologów, to temat wykladu wygloszonego przez pro£.

J. Brzezinskiego (UAM). Autor przedstawil powody, dla których konieczne jest

dokonanie zmian w sposobie ksztalcenia psychologów oraz wyjasnil glówne zalo-

zenia programu studiów psychologicznych. Planowanym zmianom winna przyswie-

cac mysl, ze psychologia jest tylko jedna, ale ma wiele zastosowan, a zla nauka

prowadzi do zlej etyki. Pro£. J.E. Gombert (Francja) wyglosil wyklad pt. Swiadome

i nieswiadome nabywanie umiejetnosci czytania ukazujac nowe, ciekawe aspekty

tego zagadnienia. Celem wykladu dr hab. M. Stras-Romanowskiej (UWr) pt. Rozwój

duchowy czlowieka i niektóre jego zagrozenia w dobie technopolu bylo dokonanie

rozróznienia miedzy duchowym i psychicznym wymiarem czlowieka oraz przed-

stawienie koncepcji rozwoju duchowego, w której kluczowym pojeciem jest kryzys

egzystencjalny. Pro£. C. Walesa (KUL) wyglosil wyklad pt. Religijne przezywanie

piekna u mlodziezy, prezentujac w nim wyniki badan empirycznych.

Sesje plakatowa przewidziana programem konferencji prowadzil prof. J. Trem-

pala (WSP Bydgoszcz). Obejmowala ona kilkanascie prezentacji o róznorodnej

tematyce i zakonczyla sie interesujaca dyskusja.

Sesja warsztatowa pt. Video-terapia - metoda pomocy dziecku i jego rodzinie,

prowadzona przez dr M. Kujawe (UJ), poswiecona byla behawioralnej technice
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stosowanej w terapii rodzin z problemami komunikacyjnymi i o zaburzonych re-

lacjach.

Podczas konferencji odbylo sie pietnascie sympozjów. Poruszana w nich pro-

blematyka zawierala sie w nastepujacych tematach: Psycholingwistyczne uwarun-

kowania rozwoju komunikacji pisemnej; Zaburzenia rozwoju; Ksztaltowanie sie

tozsamosci mlodziezy; Edukacyjne aspekty rozwoju; Rozwój czlowieka w pelnym

cyklu zycia - teorie, badania, zastosowania; Poznawcze i komunikacyjne kompe-

tencje dziecka; Nowe trendy w psychologii biznesu; Rozwój czlowieka doroslego;

Uwarunkowania ksztaltowania sie statusów tozsamosci osobowej; Poznawczo-emo-

cjonalne funkcjonowanie dziecka; Z zagadnien rozwoju procesów decyzyjnych; Re-

lacje mlodziez - rodzice; Stefana Szumana mysli o wychowaniu - w siedemdziesiata

rocznice zalozenia Katedry Psychologii Wychowawczej na Uniwersytecie Jagiel-

lonskim; Z zagadnien rozwoju religijnego dzieci i mlodziezy. W sumie wygloszono

90 referatów.

W czasie trwania konferencji mialo miejsce zebranie sprawozdawczo-wybor-

cze Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pod-

czas którego powolano nowy zarzad. Przewodniczaca Sekcji na najblizsza kadencje

zostala dr hab. M. Kielar- Turska.

Problematyka konferencji obejmowala wszystkie glówne zagadnienia psycho-

logii rozwojowej, a celem jej bylo ukazanie nowych obszarów badawczych i kie-

runków poszukiwan. W swietle przemian spolecznych, ekonomicznych, politycz-

nych i kulturowych zachodzacych w Polsce w ostatnich latach istotny staje sie

problem zmian w orientacjach przyszlosciowych, jak równiez kwestia ksztaltowania

sie tozsamosci osobowej mlodziezy. Zmiany w systemie oswiaty wymagaja opra-

cowania psychologicznych programów rehabilitacyjnych dla dzieci niepelnospraw-

nych i ich rodziców w warunkach integracji. Innym problemem psychologii roz-

wojowej jest aktywizacja i wspomaganie rozwoju osób w wieku emerytalnym.

Otwarty pozostaje problem uzytecznosci teorii post-piagetowskich dla stymulowania

rozwoju poznawczego, a koncepcja inteligencji emocjonalnej stawia przed bada-

czami kolejne wyzwanie.

Na koniec podkreslic nalezy, ze dzieki wysilkom organizatorów konferencja

przebiegala w atmosferze sprzyjajacej twórczej aktywnosci jej uczestników.

Janina Kocieniewska


