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oraz 

 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka 

zapraszają do udziału  

 

w XXV Jubileuszowej Konferencji Psychologii Rozwojowej 

 

         pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego  

prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka 

 

Rozwój przez edukację w biegu życia: obszary nadal 

nierozpoznane 

 

                                                Kraków 16 – 18 czerwca 2016 roku 

 

W dzisiejszym świecie niezwykle dynamicznych zmian cywilizacyjnych  

i kulturowych, wobec stałego poszerzania się przestrzeni wolności i swobody ludzkich działań, 

edukację uznaje się  za  kluczowy element rozwoju osobistego i społecznego. Podzielając ten 

pogląd, na XXV Jubileuszową Ogólnopolską Konferencję Psychologii Rozwojowej 

wybraliśmy wątek relacji między edukacją i autoedukacją a rozwojem człowieka w ciągu 

całego życia, stawiając w centrum  uwagi uczestników wcale nieoczywiste lub wręcz nieznane 

aspekty tego zagadnienia. Zapraszamy do nadsyłania wystąpień skoncentrowanych wokół tej 

problematyki. Uczestnikom XXV Jubileuszowej OKPR proponujemy następujące obszary 

wymiany wiedzy, doświadczeń i dyskusji naukowej: 

 



 

Wiedza o rozwoju w działaniach edukacyjnych 

Granice i możliwości oddziaływań edukacyjnych 

Media jako przestrzeń edukacji 

Autoedukacja jako droga rozwoju 

Rozwój i wychowanie w rodzinie 

Diagnoza rozwoju i jej znaczenie w edukacji 

Aksjologia rozwoju i edukacji 

 

Miejsce obrad: 

Instytut Psychologii UJ 

Kraków ul. Ingardena 6 

 

Proponowane formy wystąpień: wykłady plenarne głoszone przez zaproszonych Gości, 

sympozja i sesje tematyczne, fora problemowo-dyskusyjne, sesje plakatowe i warsztaty.  

Opis poszczególnych form wystąpień znajduje się na stronie Konferencji. Prosimy zwrócić 

uwagę na propozycję nowej formy, jaką jest forum problemowo-dyskusyjne.  

 

Rejestracja na Konferencję odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.25okpr.pl  

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 marca 2016 r.  

 

Opłata konferencyjna: 

590 zł opłata regularna wniesiona do 30 marca 2016 r.  

550 zł opłata dla członków Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwojowej, 

którzy opłacili składki członkowskie za lata 2015 i 2016 

450 zł opłata dla doktorantów 

250 zł  opłata za bierne uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach konferencyjnych z 

wyjątkiem bankietu 

650 zł opłata wniesiona po 30 marca 2016 r.  

 

Opłatę konferencyjną prosimy regulować przelewem na konto bankowe: 

BGŻ BNP Paribas S.A. 

37 2030 0045 1110 0000 0414 9390 

 

Ostateczny termin uiszczenia opłaty to 30 kwietnia 2016 r.  

http://www.25okpr.pl/


 

Opłata konferencyjna obejmuje: 

 

Materiały konferencyjne 

Udział w wydarzeniach naukowych 

Przerwy kawowe i obiadowe 

Udział w bankiecie 

Dotację wydawnictwa Psychologia Rozwojowa 

 

Informacje na temat bazy noclegowej, dojazdu na miejsce obrad, a także programu 

Konferencji zamieszczane będą na stronie Konferencji.  

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z Komitetem Organizacyjnym 

Konferencji: 

dr Małgorzata Stępień – Nycz (sekretarz) m.stepien@uj.edu.pl  

mgr Magdalena Kosno (sekretarz) kosno.magdalena@gmail.com (tel. 668436900) 

lub poprzez adres mailowy konferencji 25okpr@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do Krakowa mając nadzieję, że Konferencja będzie okazją do 

wymiany myśli, prezentacji wyników badań,  interesujących naukowych dyskusji, a także 

miłych towarzyskich spotkań. 

 

 

         dr  hab. Dorota Kubicka                                            dr hab. Dorota Czyżowska 

Przewodnicząca Komitetu Programowego            Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego  

 

 

                                                   prof. dr hab. Maria Kielar – Turska 

                             Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka 

 

mailto:m.stepien@uj.edu.pl
mailto:kosno.magdalena@gmail.com
mailto:25okpr@gmail.com

