IV Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
21 marca 2017 (wtorek)
Miejsce: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Grażyńskiego 53
GODZINA
08:30

PROGRAM
Rejestracja uczestników, otwarte stoiska prezentujące ofertę Uniwersytetu Śląskiego (kierunki
i specjalności), Biuro Karier, Samorząd Studencki i Koła Naukowe
CZĘŚĆ WSPÓLNA W AULI WYDZIAŁU

09:00-9:10

Otwarcie wydarzenia, powitanie Gości oraz wprowadzenie

09:10-09:30

Słoneczne wzgórze - szkoła pomyślana inaczej
dr hab. Beata Ecler - Nocoń

09:30-09:50

Demokracja zaczyna się od praw dziecka
dr hab. Ewa Jarosz

09:50-10:10

Psychologiczne sekrety Facebooka
dr Patrycja Rudnicka

10:10-10:30

Fenomen książki i filmu „Pięćdziesiąt twarzy Greya” a funkcjonowanie psychoseksualne
dr Dagna Kocur

10:30-10:50

„Studiowanie życia” po godzinach (o życiu studenckim w Uniwersytecie Śląskim)
Aleksander Meryk (Samorząd Studencki UŚ)
PODZIAŁ NA GRUPY ZGODNIE Z WYBRANYMI WARSZTATAMI (ZAPISY)

10:50-11:30

Przerwa na zwiedzanie Wydziału ze studentami-przewodnikami, odwiedzanie stoisk tematycznych

11:30-12:45

Warsztaty trwające równocześnie dla uczniów i nauczycieli (do wyboru poniżej; obowiązują zapisy)

13:00-14:15

Dodatkowa możliwość udziału w warsztatach w laboratorium (obowiązują zapisy)

UWAGA: Obowiązują zapisy udziału (do 13 marca lub do wyczerpania limitu miejsc)
Prosimy wypełnić formularz dostępny na stronie wraz z aktualizowanym stanem wolnych miejsc:
https://goo.gl/forms/3SPY8ztR53TrU12u1

WARSZTATY DO WYBORU DLA UCZNIÓW
11:30-12:45
NR

1

TEMAT/PROWADZĄCY
Korepetycje z kariery
mgr Małgorzata Chatys
Warsztat przygotowany
przez Biuro Karier
Uniwersytetu Śląskiego

2

W którym kierunku
chcę iść?
dr Mariola
Paruzel-Czachura

OPIS
Gąszcz
możliwości
zawodowych,
dostępnych
na
współczesnym rynku pracy sprawia, że nie zawsze wiemy, co
wybrać. Uczestnicy warsztatów poznają ciekawe sposoby na
to, aby poznać swoje predyspozycje zawodowe oraz sami
zobaczą, jak niewiele potrzeba, aby odkryć swoje atuty.

Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli okazję do
przyjrzenia się własnym potrzebom rozwoju. Będą
odpowiadać
na
pytanie
zadane
w
tytule
nie
z perspektywy klasycznego nurtu doradztwa zawodowego,
lecz psychoterapii Gestalt. Szkoła ta podkreśla rolę
odpowiedzialnego, świadomego i autentycznego życia, nie
tylko w obszarze prywatnym, ale także zawodowym.

MAX. LICZBA
UCZESTNIKÓW

15 osób

15 osób
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3

TEMAT/PROWADZĄCY
Motywacyjny crossfit:
warsztat zdrowego
i skutecznego
motywowania się do
działania
Anna Pyszkowska

4

Tajemnice Teatru Cieni
w miniaturze
dr Magdalena Christ
dr Monika Frania

5

Artystyczna podróż –
ruch, taniec i zabawa
w rytm muzyki z różnych
zakątków świata
[OBOWIĄZUJE
ODPOWIEDNI STRÓJ]

OPIS
W czasach, gdy przeciążenie i przepracowanie występuje
równie często jak prokrastynacja łatwo pogubić się w tym,
co jest zdrowe i skuteczne w planowaniu swoich działań
i realizacji marzeń. Warsztat ma na celu zwrócenie uwagi na
rolę emocji w budowaniu motywacji oraz wprowadzenie do
przydatnych technik dialogu motywującego i realistycznego
planowania w myśl zasady SMART.

20 osób

Zapraszamy do krainy gry światła i cienia, złudzeń
optycznych i emocji wyrażanych ciałem. Uczestnicy warsztatu
będą mieli okazję zobaczyć krótkie filmy z realizacji teatru
cieni w praktyce podczas zajęć studentów pedagogiki,
a następnie samodzielnie spróbować swoich sił za białym
ekranem, ilustrując fragmenty scenek lub manipulując
obrazem i perspektywą podczas pracy na grafoskopach.

12 osób

Zabierzemy Was w artystyczną podróż dookoła świata.
Odwiedzimy najciekawsze zakątki. Będziemy grać, śpiewać,
tańczyć i wchodzić w role. Podczas naszych dalekich podróży
wykorzystamy różnorodne rekwizyty. Czas spędzony przy
dźwiękach muzyki wprowadzi w atmosferę twórczych
i kreatywnych zabaw pełnych radości i pozytywnych emocji.

mgr Urszula Słyk,
mgr Magdalena Zrałek

6

Modyfikacje ciała sztuka, nauka czy
oszpecanie?
mgr Dagmara Dobosz

7

Pokonaj stres i ciesz się
dobrym zdrowiem!
mgr Julia Dziukiewicz

8

O filmoterapii słów
kilka…
mgr Piotr Ruszkowski

MAX. LICZBA
UCZESTNIKÓW

Rozdzielanie języka, tunele w uszach, tatuaże, skaryfikacja,
wszczepianie implantów pod skórę – sposobów modyfikacji
ciała jest wiele. Historia części z nich sięga starych
plemiennych zwyczajów związanych z rytuałami religijnymi.
Inne, jak człowiek-cyborg są wyrazem „bliskiej” współpracy
ludzi ze światem technologii. Zapraszam w podróż po różnych
zakątkach świata w poszukiwaniu najbardziej odważnych,
szalonych i strasznych modyfikacji ludzkich ciał.
Naturalnym pragnieniem każdego człowieka jest życie
w dobrym zdrowiu i samopoczuciu. Tymczasem na co dzień
często towarzyszy nam stres i nie zawsze potrafimy nad nim
zapanować. Jeśli jesteś ciekaw, jak stres wpływa na Twoje
zdrowie, zastanawiasz się co możesz zmienić, by lepiej sobie
z nim radzić …lub po prostu chcesz oderwać się od
codzienności, wyciszyć i zrelaksować – ten warsztat jest dla
Ciebie.
Czy film może być czymś więcej niż tylko przyjemnym
spędzaniem czasu? Czy film umożliwia zobaczenie czegoś
więcej niż tylko aktorów i fikcyjnej narracji? Czy poprzez film
można dostrzec zarysy
swoich nadziei, obaw, lęków?
Czy poprzez film można spotkać samego siebie i porozmawiać
z tym „drugim ja”?!!! To naprawdę jest możliwe! Filmoterapia
to przygoda z filmem o jakiej zawsze marzyliśmy.
Czy chciałbyś ażeby film nie był tylko czystą rozrywką dla
zabicia czasu? Czy chciałbyś dostrzec w filmie coś więcej?
Przyjaciela? Pomocnika? Lekarstwo? Jeśli tak, te warsztaty są
dla Ciebie!

20 osób
UWAGA:
Uczestnicy
powinni
mieć
wygodny
strój
i zmienne
obuwie!

20 osób

20 osób

30 osób
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9

TEMAT/PROWADZĄCY

OPIS

Escape the Internet
– świadome korzystanie
z sieci

Zapraszamy do wspaniałej przygody – gry inspirowanej
escape roomem. Uczestnicy warsztatu zostaną uwięzieni w
sieci. Aby się z niej wydostać muszą rozwiązać szereg
zagadek, a przy tym wykazać się kreatywnością,
umiejętnością
współdziałania,
logicznego
myślenia,
przewidywania i wyszukiwania informacji w różnych
źródłach elektronicznych. Gwarantujemy świetną zabawę
pełną niezapomnianych wrażeń i jednocześnie poszerzenie
wiedzy z zakresu zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Magdalena Marekwia
Paulina Osyda

10

O współczuciu, empatii
i wzajemnym dawaniu
- warsztat efektywnej
komunikacji
Anna Pindych
Klaudia Smolorz

11

Rozgryźć psychopatę
Eryka Probierz

12

Człowiek to brzmi...
moralnie. Jak badać
ludzkie przekonania i
zachowania moralne
oraz ile jest w nich
biologii, a ile kultury?
dr Łukasz Jach

13

Prawdy, mity
i kompletne bzdury –
czyli pomiędzy
psychologią popularną
i naukową
mgr Maria Flakus
mgr Magdalena Hyla

14

Odkrywaj świat ze
statusem studenta!
mgr Karolina Glinka

Jak mówić, by inni nas rozumieli, i jak słuchać, by rozumieć
innych? Zapraszamy chętnych uczniów na warsztaty
z podstaw dobrej komunikacji, które bazują na „Porozumieniu
bez przemocy”. Jest to uniwersalny zestaw technik, który
pomoże Wam poprawić stosunki ze znajomymi, przyjaciółmi,
rodzicami, a także nauczycielami! Na warsztatach dowiecie
się, że efektywna komunikacja, pełna empatii zależy głównie
od nas samych, a nie od drugiej osoby.
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się czym jest psychopatia i co
sprawia, że ze wszystkich zaburzeń osobowości cieszy się tak
dużą popularnością? Jeżeli tak, to ten warsztat jest dla Ciebie.
Zapraszam na niezwykłe spotkanie z najbardziej intrygującym
zaburzeniem osobowości. Sprawdź, czy każdy psychopata to
przestępca i co łączy psychopatię z buddyzmem. Stań w oko
w oko z krótkimi charakterystykami najbardziej znanych z
nich. Weź udział w mini-quizie i przekonaj się czy masz cechy
psychopaty!
Zobacz
jak
funkcjonują
psychopaci
w dzisiejszym świecie i gdzie można ich spotkać!
Tradycyjnie moralność, rozumiana jako umiejętność
wydawania sądów oceniających postawy i zachowania jako
dobre lub złe oraz podejmowania działań zgodnych z tymi
sądami, uważana jest za typowo ludzką cechę, niemożliwą do
wytłumaczenia z naukowego punktu widzenia. Współczesne
badania psychologiczne starają się jednak zgłębić tajemnice
moralności, określić mechanizmy leżące u podłoża
wydawania ocen moralnych oraz ustalić, w jakim stopniu na
ludzką moralność oddziałują aspekty biologiczne, a w jakim
kulturowe. Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli okazję
zapoznać się z wybranymi psychologicznymi koncepcjami
moralności oraz poznać własny profil moralny za pomocą
kwestionariuszy psychologicznych. Osobom biorącym udział
w warsztacie przedstawione zostaną również niektóre
eksperymentalne procedury badania wyborów moralnych.
Czy to prawda, że przeciwieństwa się przyciągają,
a mężczyźni wolą blondynki? Czy psychopaci zawsze są
przestępcami? Czy można „oszukać” wykrywacz kłamstwa?
Czy na osiągnięcia szkolne może wpływać fakt, że ktoś jest
słuchowcem lub wzrokowcem? Prowadzące jednym, krótkim
cięciem rozprawiają się z najpopularniejszymi mitami
psychologii oraz wskazują, które powszechnie podzielane
przekonania są fałszywe oraz w których być może tkwi ziarno
prawdy…
Ile płaci student za zwiedzanie Akropolu? Jak spędzić wakacje
życia w USA? Czy warto przenieść się na semestr do Londynu?
Jak szybko dotrzeć autostopem do Berlina? Okres studiów to
doskonały czas na rozwój pasji i zainteresowań, także
tych podróżniczych! W trakcie warsztatów przekonasz się,
że do dalekich podróży wystarczy tylko odrobina zapału
i szczypta odwagi, zaplanujesz podróż życia i poznasz
aplikacje, które ją ułatwią. Pakuj plecak! Wyruszamy!

MAX. LICZBA
UCZESTNIKÓW

15 osób

25 osób

25 osób

20 osób

25 osób

25 osób
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NR

TEMAT/PROWADZĄCY

OPIS

15

Jeszcze nam Ciebie tu
potrzeba! – czyli słów
kilka o pracy z
najmłodszymi (warsztat
dla osób zainteresowanych
pracą z dziećmi)

Drodzy Uczniowie! Nie odkryję Ameryki, jeśli napiszę, że
z pewnością często towarzyszą Wam myśli dotyczące wyboru
kierunku studiów, a co za tym idzie – wymarzonego zawodu.
Przed podjęciem decyzji warto skorzystać z doświadczenia
kogoś, kto ten fragment ścieżki ma już za sobą. Jeżeli jesteście
zainteresowani pracą z dziećmi i młodzieżą, to zapraszam
Was na pedagogiczno-psychologiczne pogaduchy i dobrą
zabawę (taką, jak ta dla dzieci – ma się rozumieć ;-).

mgr Anna Kózka

16

Use your noodle – rusz
głową, by zbudować
zespół!
Anna Koś
Ewelina Skubała
mgr Mateusz Paliga

17

Zajęcia w laboratorium
psychologicznym
dr Maciej Janowski
mgr Marcin Moroń

18

Zajęcia w laboratorium
psychologicznym
(dodatkowa tura)

Warsztat poświęcony rozwojowi umiejętności współpracy w
zespole oraz wykorzystywaniu kreatywności podczas
wykonywania zadań. Godzina rozgrywek z pogranicza
psychologii, budownictwa oraz sztuki kulinarnej, w trakcie
której dowiesz się, jaką rolę pełnisz w zespole. Podejmiesz
wyzwanie, czy pozwolisz wygrać innym?
W ramach zajęć wewnątrz laboratorium proponowane są dwa
tematy: Zobaczymy, co czujesz oraz Między uświadomionymi
postawami a ukrytymi reakcjami organizmu. Zajęcia z
wykorzystaniem aparatury biofeedback pokażą reakcje
ochotnika na różnego typu bodźce emocjonalne. Dowiesz się,
jak Twój organizm reaguje w kontakcie z innymi ludźmi oraz
jak korzystając z tej wiedzy, zmienić własne reakcje?

Powtórzenie w/w zajęć odbędzie się w godz. 13:00-14:15.
Serdecznie zapraszamy!

25 osób

25 osób

30 osób

30 osób

dr Maciej Janowski
mgr Marcin Moroń

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI
11:30-12:45
TEMAT/PROWADZĄCY

N19

„… bo jak nie my, to
kto?”
(nie) sprawiedliwi
nauczyciele w (nie)
sprawiedliwej szkole
mgr Karina Stępkowska

N20

Filmowe Psycho-Tropy,
czyli zastosowanie
filmów fabularnych
w pracy z uczniem
dr Agnieszka Skorupa

OPIS
Wszyscy zewsząd narzekają na polską szkołę.
Uczniowie jej nie lubią, nauczyciele wcielają się w role
magików wykonujących zadania niemożliwe, a rodzice
oczekują, by z edukacyjnego kapelusza wyciągnąć
istotę zdolną i przygotowaną do wszystkiego. Takie
czary – tylko w polskiej szkole. Tematyką warsztatów
jest sprawiedliwy nauczyciel i rola jaką ówcześnie
pełni w edukacji. Analizie zostanie poddany problem
dotyczący tego, co należy zmienić, aby szkoła w XXI
wieku była dla uczniów enklawą sprawiedliwości.
Pokazujecie Państwo swoim uczniom podczas lekcji
filmy popularne lub ich fragmenty? Prowadzicie
Filmowy Klub Dyskusyjny, Koło Miłośników Filmu lub
wykorzystujecie filmy jako „zadanie domowe”
uzupełniające podstawową treść zajęć? Zastosowań
filmu w edukacji jest bardzo wiele. Wszystkich, którzy
są zainteresowani wpływem filmu na młodego
odbiorcę zapraszamy na warsztat Filmowe PsychoTropy. Podczas spotkania będziemy „tropić”
oddziaływanie konkretnych scen i postaci filmowych
na uczniów oraz uczyć się ich wyboru, tak, aby jak aby
jak najlepiej uzupełnić dzięki nim lekcje.

MAX. LICZBA
UCZESTNIKÓW

15 osób

15 osób
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