PROGRAM
V OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
„RODZINA I PRACA”
Rodzina – edukacja – praca w poszukiwaniu dobrostanu
Łódź, 24-25 września 2018 r.

PROGRAM RAMOWY
24 września 2018
9.00–10.00

Rejestracja uczestników

10.00–10.15

Uroczyste otwarcie konferencji

10.15–11.00
11.00–11.45

Wykłady plenarne – przewodniczy: prof. dr hab. Eugenia Mandal
prof. UW dr hab. Ewa Czerniawska – Nauczanie dla uczenia się przez całe życie (Long Life Learning)
prof. UM dr hab. Tadeusz Pietras – Schizofrenia w rodzinie

12.00–12.30

Przerwa kawowa

12.30–14.00

Sesje tematyczne
Sesja 1a. Poszukiwanie dobrostanu w pracy i edukacji
Przewodniczy: prof. UŁ dr hab. Agnieszka Lipińska–Grobelny

14.00–15.00

Przerwa obiadowa

15.00–16.30

Sesje tematyczne
Sesja 1b. Poszukiwanie dobrostanu w pracy i edukacji
Przewodniczy: dr Katarzyna Walęcka–Matyja

16.30–17.00

Przerwa kawowa

17.00–18.30

Sesje projektowe:
• Hey, Teachers! Don’t leave the kids alone!
• Well School Tech
Prowadzący: dr Karolina Kossakowska, dr Katarzyna Walęcka–
Matyja, dr Magdalena Zadworna–Cieślak, mgr Paulina Szymańska

19.30

Uroczysta kolacja

Sesja 2. Relacje w rodzinie – różne perspektywy
Przewodniczy: prof. UŁ dr hab. Iwona Janicka

Sesja 3. Edukacja na różnych etapach życia
Przewodniczą: dr Karolina Kossakowska, dr Magdalena
Zadworna–Cieślak

Warsztat:
Praca z metaforą jako metoda wspierania rozwoju uczniów
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Prowadzący: dr Aleksandra Grotowska

25 września 2018

9.15–10.00
10.00–10.45

Wykłady plenarne – przewodniczy: prof. dr hab. Janusz Trempała
prof. dr hab. Eugenia Mandal – Rodzina – praca – władza
prof. dr hab. Augustyn Bańka – Trudności i dylematy pomocy psychologicznej w wymiarze indywidualnym i rodzinnym w środowiskach
transnarodowych

10.45–11.15

Przerwa kawowa

11.15–12.00

Wykład plenarny – przewodniczy: prof. dr hab. Agnieszka Lipińska–Grobelny
prof. KUL dr hab. Mariola Łaguna – Nowe podejścia do analizy danych – nowe obszary poszukiwań teoretycznych

12.00–14.00

Sesje tematyczne
Sesja 4. Kobieta w rolach zawodowych i rodzinnych
Przewodniczy: dr Maria Finogenow

14.15

Podsumowanie i zamknięcie konferencji

14.30

Obiad

Sesja 5. Zmiany w obszarach rodzinnych i zawodowych – szansą czy
zagrożeniem
Przewodniczy: dr Anna Lubrańska

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
24 września 2018
9.00–10.00
10.00–10.15
10.15–11.00
11.00–11.45

Rejestracja uczestników
Uroczyste otwarcie konferencji
Wykłady plenarne – przewodniczy: prof. dr hab. Eugenia Mandal
prof. UW dr hab. Ewa Czerniawska – Nauczanie dla uczenia się przez całe życie (Long Life Learning)
prof. UM dr hab. Tadeusz Pietras – Schizofrenia w rodzinie
12.00–12.30 Przerwa kawowa
12.30–14.00 Sesje tematyczne

Sesja 1a. Poszukiwanie dobrostanu w pracy i edukacji
Przewodniczy: prof. UŁ dr hab. Agnieszka Lipińska–Grobelny

Sesja 2. Relacje w rodzinie – różne perspektywy
Przewodniczy: prof. UŁ dr hab. Iwona Janicka

1. mgr Patrycja Siemiginowska, dr Anna Ziółkowska – Dobrostan
pracujących kobiet i mężczyzn
2. dr Katarzyna Biegańska – Dobrostan przedsiębiorców a koszty
psychiczne i zyski finansowe w biznesie
3. dr Alina Kałużna–Wielobób – Poczucie wspólnoty jako dyspozycja
osobowościowa wspierająca poczucie dobrostanu
4. prof. UŁ dr hab. Agnieszka Lipińska–Grobelny, mgr Izabela Pawlak
– Kapitał psychologiczny a zadowolenie z sytuacji zawodowej
absolwentów psychologii
5. dr Magdalena Zadworna–Cieślak, dr Karolina Kossakowska –
Dobrostan nauczycieli i jego pomiar – Teachers Subjective Wellbeing
Questionnaire (TSWQ)

1. dr Anna Linek, dr Justyna Kurtyka–Chałas – Problemy współczesnych
rodzin z perspektywy badań własnych
2. mgr Adrianna Kaczuba, prof. UŁ dr hab. Iwona Janicka
– Oczekiwania młodych dorosłych a zaangażowanie w bliskich związkach
emocjonalnych
3. dr Adrian Kurcbart – Relacja pomiędzy podstawowymi wymiarami
funkcjonowania rodziny a spostrzeganiem małżeństwa we wczesnej
dorosłości
4. mgr Magdalena Rachubińska – Wspólny biznes a relacja w związku
– studia przypadków psychoterapii
5. dr Anna Szymanik–Kostrzewska – Wybrane ograniczenia związane
z macierzyństwem w percepcji matek małych dzieci
6. dr Marta Kucharska – Właściwości indywidualne matki a jej więź
z dzieckiem prenatalnym
7. mgr Izabela Socha – Rodzina z dzieckiem chorym

14.00–15.00 Przerwa obiadowa
15.00–16.30 Sesje tematyczne
Sesja 1b. Poszukiwanie dobrostanu w pracy i edukacji
Przewodniczy: dr Katarzyna Walęcka–Matyja

Sesja 3. Edukacja na różnych etapach życia
Przewodniczą: dr Karolina Kossakowska, dr Magdalena Zadworna–Cieślak

1. dr Katarzyna Walęcka–Matyja – Satysfakcja z pracy i stan zdrowia
psychicznego wśród młodych dorosłych – moderująca rola relacji
z rodzeństwem
2. mgr Paulina Szymańska – Funkcjonowanie podsystemu rodzeństwa a
satysfakcja z życia młodych dorosłych
3. dr Małgorzata Kierzkowska, dr Karolina Skarbek – Dobrobyt materialny
rodziny a marzenia młodzieży w kontekście dobrostanu życiowego
i edukacyjnego
4. dr Monika Kornaszewska–Polak – Styl przywiązania a dobrostan
w relacjach rodzinnych oraz w pracy
5. prof. UŁ dr hab. Grażyna Poraj, mgr Karolina Cieślak – Nieadaptacyjne
schematy Younga jako bariera w osiąganiu dobrostanu u młodych
dorosłych
6. dr Ewa Kos – Rekonstrukcja wybranych czynników kształtujących
przebieg drogi edukacyjnej kobiet, które odniosły sukces zawodowy w
świetle teorii F. Schutze

1. dr Paulina Michalska, dr Anna Szymanik–Kostrzewska, prof. dr hab.
Janusz Trempała – Kompetencje sześciolatków w ocenie ich matek oraz
wykonanie testu odraczania gratyfikacji jako predyktory ich gotowości
szkolnej mierzonej standardowymi Skalami Inteligencji i Rozwoju (IDS)
2. dr Aleksandra Grotowska – Metody pracy z uczniem z zaburzeniami ze
spektrum autyzmu. Studium przypadku
3. dr Marta Jurczyk – Reglementacja (prawa do) seksualności osób
z niepełnosprawnością intelektualną – wymiar edukacyjny i opiekuńczy
4. dr Marta Znajmiecka–Sikora, dr hab. Justyna Wiktorowicz,
mgr Monika Sałagacka – Analiza związku między perspektywą
postrzegania czasu a prokrastynacją w grupie studentów kierunków
politechnicznych
5. dr Marta Majorczyk – Uczenie się roli rodzicielskiej przez współczesnego
mężczyznę
6. dr Hubert Tomkowiak – Edukacja włączająca a funkcja wychowawcza
szkoły
7. dr Karolina Kossakowska, dr Magdalena Zadworna–Cieślak
– Poczucie skuteczności u nauczycieli – polska adaptacja Teachers' Sense
of Efficacy Scale (TSES)

16.30–17.00 Przerwa kawowa

17.00–18.30 Sesje projektowe/Warsztat
Sesje projektowe
• Hey, Teachers! Don’t leave the kids alone!
• Well School Tech
Prowadzący: dr Karolina Kossakowska, dr Katarzyna Walęcka–Matyja,
dr Magdalena Zadworna–Cieślak, mgr Paulina Szymańska

Warsztat
Praca z metaforą jako metoda wspierania rozwoju uczniów
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Prowadzący: dr Aleksandra Grotowska

19.30 Uroczysta kolacja

25 WRZEŚNIA 2018
9.15–10.00
10.00–10.45

Wykłady plenarne – przewodniczy: prof. dr hab. Janusz Trempała
prof. dr hab. Eugenia Mandal – Rodzina – praca – władza
prof. dr hab. Augustyn Bańka – Trudności i dylematy pomocy psychologicznej w wymiarze indywidualnym i rodzinnym w środowiskach
transnarodowych
10.45–11.15 Przerwa kawowa

11.15–12.00

Wykład plenarny – przewodniczy: prof. dr hab. Agnieszka Lipińska-Grobelny
prof. KUL dr hab. Mariola Łaguna – Nowe podejścia do analizy danych – nowe obszary poszukiwań teoretycznych

12.00–14.00 Sesje tematyczne
Sesja 4. Kobieta w rolach zawodowych i rodzinnych
Przewodniczy: dr Maria Finogenow
1. prof. UŁ dr hab. Grażyna Poraj, mgr Agata Gawrych – Poczucie własnej
wartości i zadowolenie z życia kobiet bezdzietnych z wyboru
2. dr Ewa Krause – Studenckie macierzyństwo, czyli o doświadczeniach
studiujących mam
3. mgr Anna Józefczyk – Dyferencjacja Ja a zdrowie psychiczne matek
(nie)aktywnych zawodowo
4. mgr Jagoda Sikora – Dynamika konfliktu praca-rodzina, rodzina-praca
u kobiet wracających do pracy po urodzeniu dziecka
5. dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz, dr Agata Zygmunt – Work Life
Balance a samorealizacja Polek przebywających na emigracji
6. dr Maria Finogenow – Wykonywanie pracy emocjonalnej
a funkcjonowanie w życiu prywatnym
7. dr Katarzyna Walęcka-Matyja – Skala Familizmu – wstępna analiza
właściwości psychometrycznych polskiej adaptacji
8. dr Adrian Kurcbart – Dlaczego ojcostwo jest bardziej kruche niż
macierzyństwo?

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Sesja 5. Zmiany w obszarach rodzinnych i zawodowych
– szansą czy zagrożeniem
Przewodniczy: dr Anna Lubrańska
dr Aleksandra Peplińska, dr Piotr Połomski, dr Dorota Godlewska
– Wzorzec przeżyć i zachowań związanych z pracą a jakość relacji
małżeńskich związków "wczesnej" i "późnej kariery" małżeństw
dwu-karier
dr Katarzyna Biegańska – Kariera w biznesie: strach przed porażką i jej
uwarunkowania
mgr Olga Zwardoń, prof. UŁ dr hab. Agnieszka Lipińska–Grobelny
– W poszukiwaniu dobrego pracodawcy – budowanie marki pracodawcy
w oparciu o ocenę skuteczności metod doboru personelu
dr Anna Lubrańska – Konflikty ról a polityka organizacyjna
– perspektywa pokoleniowa
mgr Marta Korporowicz – Stresory zawodowe psychologów
i psychoterapeutów
dr Agnieszka Barczykowska – Podmiejscy gentryfierzy i ich znaczenie dla
funkcjonowania lokalnych systemów wychowawczych

14.15 Podsumowanie i zamknięcie konferencji
14.30 Obiad

