Profilaktyka HIV/AIDS w Polsce
Konferencja oraz bezpłatne szkolenia-warsztaty dla nauczycieli,
szkolnych pedagogów i psychologów
Uczestnicy otrzymają certyfikaty oraz materiały szkoleniowe
Obowiązują zapisy: https://goo.gl/forms/UDawLrb4iHuAJ3K83

środa, 18 października 2017
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
ul. Bankowa 11a, Katowice, Sala Konferencyjna, Poziom 0

PROGRAM WYDARZENIA
08.00 – 08.30

Rejestracja uczestników

08.30 – 08.45

Dr Agnieszka Skorupa, mgr Michał Brol (Uniwersytet Śląski w Katowicach):
Rozpoczęcie konferencji i wprowadzenie

08:45 – 09.30

Dr Agnieszka Walendzik-Ostrowska (Wszechnica Świętokrzyska):
Dlaczego potrzebujemy profilaktyki HIV?

09.30 – 09.50

Dr Dagna Kocur (Uniwersytet Śląski w Katowicach):
Relacje typu friends with benefits a zagrożnie HIV/AIDS

09:50 – 10:30

Prezentacja projektu „Interaktywny warsztat dotyczący profilaktyki HIV/AIDS
z wykorzystaniem elementów psychologicznej pracy z filmem” realizowanego w ramach Programu
Pozytywnie Otwarci: mgr Michał Brol (cele i założenia projektu), dr Agnieszka Skorupa (film i profilaktyka
HIV/AIDS), mgr Anna Pyszkowska (omówienie wyników)

10.30 – 10.45

Czas na pytania

10:45 – 11:00

Przerwa

11:00 – 12:00

Prezentacje instytucji działających w obszarze profilaktyki HIV/AIDS:
Krajowe Centrum ds. AIDS, Fundacja Edukacji Społecznej, Stowarzyszenie Wolontariuszy
Wobec AIDS „Bądź z nami”, Górnośląskie Stowarzyszenie „Wspólnota”, Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z
HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

12.00 – 12.15

Podsumowanie części konferencyjnej i czas na pytania

12.15 – 12.30

Przerwa

12.30 – 16:30

Zapraszamy na równoległe warsztaty towarzyszące konferencji (szczegóły na kolejnej stronie).
Podział grup nastąpi po obowiązkowych zapisach (link na górze strony). Zapraszamy!

ORGANIZATOR:

PARTNER KONFERENCJI:

PATRONAT HONOROWY:

Serdecznie zapraszamy na warsztaty skierowane do nauczycieli, szkolnych pedagogów i psychologów,
towarzyszące konferencji „Profilaktyka HIV/AIDS w Polsce”. Można uczestniczyć w warsztatach bez
uczestnictwa w konferencji (i odwrotnie). Obowiązują zapisy: https://goo.gl/forms/UDawLrb4iHuAJ3K83
Pogromcy Filmowych Mitów – Psychologiczna Praca z Filmem
jako metoda działań profilaktyki zakażeń HIV
w ramach projektu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego „Pogromcy mitów - zapobieganie
zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych”
Prowadzący: dr Agnieszka Skorupa (Instytut Psychologii UŚ), dr Mariola Paruzel-Czachura (Instytut Psychologii UŚ)

Zapraszamy na warsztat dedykowany nauczycielom chcącym prowadzić zajęcia profilaktyczne dla uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Warsztat poświęcony jest profilaktyce zakażeń HIV, jednak
wiedzę, którą podczas niego Państwo zdobędziecie można zastosować do działań profilaktycznych z innego
obszaru. Podczas warsztatów przybliżone zostaną sposoby pracy bazujące na materiałach filmowych,
szczególnie filmach popularnych, kinowych i telewizyjnych hitach. Podczas zajęć skoncentrujemy się na
następujących tematach:
·

Jaki wizerunek osób chorych na AIDS/zakażonych HIV jest utrwalany w filmach?

·

Czy materiały filmowe wpływają na przyrost rzetelnej wiedzy nt. HIV i AIDS, czy wręcz przeciwnie,
utrwalają mity i wzmacniają stereotypy?

·

Jak i dlaczego stosować filmy podczas działań profilaktycznych z zakresu HIV i AIDS?

Podczas warsztatu omówione zostaną scenariusze zajęć wypracowane w ramach projektu z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego „Pogromcy mitów - zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób
o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych”.
„Film w służbie zdrowia – Psychologiczna Praca z Filmem
jako metoda działań profilaktyki zakażeń HIV”
w ramach projektu z Urzędu Miasta Katowice „Zdrowie w naszych rękach”
Warsztat dla nauczycieli, szkolnych pedagogów i psychologów pracujących na terenie Katowic
Prowadzący: Michał Brol (Instytut Psychologii UŚ), Anna Pyszkowska (Instytut Psychologii UŚ)

Zapraszamy na warsztat dedykowany nauczycielom chcącym prowadzić zajęcia prozdrowotne dla uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W trakcie warsztatu omówione zostaną scenariusze zajęć
wypracowane w ramach projektu z Urzędu Miasta Katowice „Zdrowie w naszych rękach” dotyczące
profilaktyki zakażeń HIV. Wiedza, którą Państwo zdobędziecie podczas warsztatów nie ogranicza się tylko
do zakażeń HIV, będzie przydatna w konstruowaniu różnego rodzaju działań prozdrowotnych
i profilaktycznych. W ramach zajęć poruszymy m.in. następujące tematy:
·

Filmowy wizerunek osób chorych na AIDS/zakażonych HIV

·

Filmowe fakty i mity nt. HIV i AIDS

·

Filmy popularne a działania edukacyjne

·

Zalety i wady zastosowania filmów w działaniach profilaktycznych

Informacje praktyczne:
•
•

Gmach CINiBA znajduje się przy ulicy Bankowej między Wydziałem Nauk Społecznych
a Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Dla osób podróżujących pociągiem: Dworzec PKP należy opuścić wyjściem od strony Galerii Katowickiej
i Placu Szewczyka w kierunku ulicy 3 Maja. Budynek CINiBA znajduje się w odległości ok. 1,1 km od dworca.

•

Dla osób podróżujących autobusem: Dworzec Autobusowy dla większości linii międzymiastowych
znajduje się przy ulicy Piotra Skargi. Budynek CINiBA znajduje się w odległości ok. 1,1 km od dworca.

•

Dla osób podróżujących samochodem: Bezpłatne parkingi w okolicach budynku CINiBA znajdują się na
odcinkach od ul. Uniwersyteckiej oraz ul. Bankowej wzdłuż jezdni zgodnie z oznaczeniem zielonym na
poniższej mapce. Parkingi płatne znajdują się za szlabanami wzdłuż budynku CINiBA, obok Wydziału Prawa
i Administracji UŚ oraz obok Rektoratu UŚ (oznaczono kolorem niebieskim). Prosimy zwrócić uwagę na układ
ulic jednokierunkowych.

