
 

  

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SEKCJI W OKRESIE  

od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

 

Sekcja na ostatni dzieo okresu sprawozdawczego liczy 32 członków, działających w 6 grupach 

roboczych: integracyjnej, promocyjnej, wydawniczej, badawczej, konferencyjnej, etycznej.   

W 2016 odbyło się 8 spotkao członków sekcji. 

 

W ciągu roku zrealizowano następujące elementy założonego planu: 

 

1. Powstały założenia etyczne dla członków sekcji (w oparciu o standardy etyczne PTP – załącznik)  

 

2. Zaplanowano i przeprowadzono badanie, które porównuje efekt, jaki wywołują pytania 

skoncentrowane na rozwiązaniach vs skoncentrowane na problemie w wymiarach takich jak: afekt, 

poczucie własnej skuteczności, poczucie tego, jak osoby badane znajdują się blisko rozwiązania oraz ilośd 

samych rozwiązao.  

Wyniki badao są przygotowywane do publikacji naukowej, prezentowane będą również na planowanej 

Konferencji Naukowej w marcu 2017 roku. 

 

3. Rozpoczęto różnorodne działania promocyjne Sekcji: m.in. powstało logo Sekcji, na Facebooku działa 

fanpage Sekcji PSR, aktywna jest też grupa dyskusyjna „Pozytywne Rozmowy PSR PTP”. Zaplanowano 

utworzenie biblioteczki zasobów Sekcji PSR 

 

4. Zaplanowano przygotowanie Konferencji Naukowej w 2017 roku. Termin konferencji zaplanowano na 

24-25 marca 2017 r. (piątek-sobota) w Warszawie. Tytuł konferencji to „Język w procesie zmiany”. 

Organizatorem wydarzenia jest Sekcja Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego 

Towarzystwa Psychologicznego oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej. Konferencja skierowana jest 

zarówno do osób, które, na co dzieo pomagają innym ludziom (pracujących w ochronie zdrowia, oświacie, 

pomocy społecznej, obszarze rozwoju osobistego i zawodowego, doradztwie czy zarządzaniu ludźmi), jak i 
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do wszystkich, którzy interesują się psychologicznymi, społecznymi i kulturowymi aspektami rozwoju 

człowieka, jego tożsamości, możliwości zmiany.  

Ideą przyświecającą konferencji jest zaprezentowanie szczególnej roli i funkcji języka w procesie 

zmiany człowieka. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w swoich założeniach odwołuje się do 

konstrukcjonizmu społecznego. 

Konferencja „Język w procesie zmiany” przybliży kwestie specyficznych relacji między językiem a 

rzeczywistością, zmian zachodzących w ludziach je współtworzących. Zależy nam, aby w trakcie 

wydarzenia uczestnicy mieli możliwośd m. in. zapoznania się z funkcją języka zarówno w psychoterapii, jak 

i w życiu codziennym, z jego kulturowymi kontekstami oraz konsekwencjami w wymiarze indywidualnym i 

społecznym przyjętego paradygmatu dotyczącego tworzenia rzeczywistości poprzez język. 

 

Kolejne spotkania członkowskie w ramach Sekcji zaplanowano na początek 2017 roku. 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

Podpisy członków Zarządu Sekcji 


