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Międzynarodowa konferencja: „Momenty zmian - Moments of Movement”
10-12 maja 2019r. Warszawa
Psychoterapia zbudowana jest wokół dążenia klienta do zmiany. Po pewnym czasie spotkań z
terapeutą klient w jakimś zakresie zaczyna inaczej czuć, myśleć i działać, inaczej doświadczać
różnych dziejących się sytuacji i pewnych znaczących aspektów swojego życia. Zmiany te, jak
sądził Rogers, realizują się w konkretnych chwilach, „moments of movement”, gdy w kliencie
następuje jakiś wewnętrzny ruch, jakieś „przesunięcie do przodu”, według określenia Gendlina. Przed chwilą jeszcze klient opowiadał o czymś kolejny raz z tej samej, niosącej bezradność perspektywy i
nagle pojawia się nowy element - uczucie, myśl, potrzeba. Rozpoczyna się proces wiodący do następnych
ruchów wewnętrznych i następnych…Wiemy, jak facylitować proces zmiany, jak go uprawdopodabniać u
klienta. Nie dysponujemy jednak algorytmiczną instrukcją, nie możemy powiedzieć, czy i kiedy zmiana na
pewno zajdzie .Co więcej, nie wiemy, co będzie efektem danego „przesunięcia do przodu”, choć ogólny
kierunek rozwoju jest przewidywalny. Przyjrzyjmy się szczegółowo i z bliska cudowi momentu zmiany. Przekonajmy się, gdzie leży granica, za którą nasza wiedza się kończy, ustępując miejsca tajemnicy i spróbować
tę granicę nieco przesunąć. Więcej informacji: https://www.pcewarsaw2019.eu/index.php

I Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna: Rodzicielstwo w ujęciu interdyscyplinarnym, Poznań, 15-16 maja 2019
Rodzicielstwo jest takim aspektem funkcjonowania człowieka, które opisywane i wyjaśniane jest w różnych
dyscyplinach naukowych. Warto przyglądać się tym perspektywom i budować wiedzę użyteczną dla dorosłych i ich podopiecznych, a także profesjonalistów pracujących w tym obszarze. Konferencja stanowi okazję
do wymiany myśli i wyników badań, ale także pytań dotyczących rodzicielstwa. Chcemy podjąć próbę ich
integracji, poprzez współtworzenie interdyscyplinarnego kierunku badań nad rodzicielstwem, który nazywamy (przy braku polskiego określenia) parentologią. Data konferencji nie jest przypadkowa. 15 maja ustanowiony jest Międzynarodowym Dniem Rodziny. Więcej informacji: http://parentkonferencja.home.amu.edu.pl

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia PTP: "W zdrowiu
i w chorobie - trajektorie jakości życia"
17-18 maja 2019r. Katowice
W ramach hasła przewodniego konferencji zaprezentowane zostaną różne perspektywy teoretyczne oraz
najnowsze wyniki badań w obszarze szeroko rozumianej jakości życia współczesnego człowieka oraz wielorakich możliwości jej osiągania, zarówno w zdrowiu, jak i w chorobie. Wychodząc naprzeciw najmłodszym
naukowcom w ramach konferencji zorganizowana zostanie dodatkowa sesja, na której swoje osiągnięcia
naukowe będą mogli zaprezentować studenci, reprezentujący ośrodki z całego kraju. Wszystkie bieżące informacje dotyczące Konferencji można znaleźć również na Facebooku
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Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa. Jubileusz 50-lecia Zakładu Psychologii,
Rzeszów, 23-24 maja 2019
Z ogromną przyjemnością kierujemy do Państwa zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję
Naukową Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa, organizowaną przez Zakład Psychologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przemiany społeczne, kulturowe i gospodarcze zachodzące
w ostatnich kilkudziesięciu latach w społeczeństwach zachodnich, również w Polsce, wprowadziły tę problematykę do dyskursu publicznego. Płeć człowieka stała się jedną z ważniejszych
kategorii społecznych skupiając na sobie zainteresowanie naukowców oraz polityków i ideologów, często
prowadząc do gorących sporów. Z wielką siłą odżyło fundamentalne pytanie o to czym różni się kobieta od
mężczyzny?, ale też pojawiło się będące jego rewersem pytanie o to w czym kobiety i mężczyźni są do siebie
podobni? Celem konferencji będzie próba odpowiedzi na te dwa ważkie pytania z pozycji nauki, a w szczególności psychologii. Więcej informacji: http://www.ur.edu.pl/wydzialy/pedagogiczny/konferencje/kobiety-imezczyzni-roznice-i-podobienstwa

XXVIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej,
Olsztyn, 13—15 czerwca 2019
Wielu psychologów rozwoju doświadcza rozdźwięku pomiędzy tradycją i nowoczesnością. Dlatego kwestie
dotyczące możliwości godzenia tych perspektyw w postrzeganiu rozwoju uczyniliśmy tematem przewodnim
tegorocznej konferencji. Zapraszamy na nią psychologów, pedagogów, socjologów i przedstawicieli innych
dyscyplin zajmujących się badaniami nad rozwojem człowieka w każdym wieku. Liczymy na to, iż oprócz sesji
tematycznych i sympozjów, zorganizowana w panelach dyskusyjnych debata, zrodzi nowe pomysły badawcze
oraz umożliwi to, by na nowo spojrzenie na tradycyjnie rozumiane zjawiska. Więcej informacji: http://
okpr.psprc.edu.pl

The 16th European Society for Traumatic Stress Studies Conference
“Trauma in transition: building bridges”, Rotterdam, 14-15 czerwiec 2019
This conference focuses on sharing our joint expertise, presenting and collecting knowledge and experiences relevant to the field of traumatic stress, by building bridges between different perspectives, disciplines
and countries. Of special interest will be contributions closely related to the conference theme of interdisciplinary co-operation and knowledge transfer, and that touch upon some of the pressing challenges in our
field: adequate and timely provision of evidence-based care to those in need. We invite submissions that
provide scientific knowledge fitting one of the conference tracks of Assessment & Diagnosis, Biological &
Medical, Child Trauma, Public Health, Transcultural & Diversity, or Intervention Research & Clinical Studies.
Wiecej informacji: www.estss2019.eu

28 Kolokwia Psychologiczne PAN, 17-19 czerwiec 2019, Gdańsk
Tegoroczne Kolokwia Psychologiczne odbędą się w Toruniu i poświęcone będą zastosowaniu nowoczesnych technologii w badaniach i praktyce psychologicznej, takich jak rzeczywistość wirtualna i
rozszerzona, okulografia, gry komputerowe, wykorzystanie Internetu w badaniach i praktyce klinicznej, a także relacje człowiek-komputer: http://27kolokwiapsychologiczne.umk.pl/
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Konferencja z cyklu „Diagnoza w praktyce psychologicznej”
pt. „Uwarunkowania i przykłady dobrej praktyki diagnostycznej”,
Warszawa, 13 – 14 września 2019
Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy do zgłaszania udziału w kolejnej konferencji z
cyklu „Diagnoza w praktyce psychologicznej”. Nadchodząca edycja konferencji poświęcona będzie zagadnieniom diagnozy psychologicznej na potrzeby edukacji, diagnozy na zlecenie sądu, diagnozy klinicznej oraz w obszarze psychologii pracy.
Do 20 maja obowiązuje najniższa opłata konferencyjna.
więcej informacji: https://sekcjadiagnozy.wordpress.com/2018/12/10/zapowiedz-konf-diagnostycznej
-sekcji-2019/

XVI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej,
Poznań, 20-22 września 2019

Konferencja odbędzie się w Poznaniu na terenie Wydziału Nauk Społecznych UAM. Organizatorami tegorocznej edycji są Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Wydział
Zamiejscowy w Poznaniu Uniwersytetu SWPS: http://zjazdpsps.amu.edu.pl/

