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Prowadzący

Tytuł

Opis

10:45-11:30

Dr Marek Kaczmarzyk

Biologiczne podłoże stereotypów

Płeć jest, z biologicznej perspektywy rozwiązaniem

(Uniwersytet Śląski)

dotyczących płci

zwiększającym różnorodność gatunku. To z kolei zapewnia
większą plastyczność odpowiedzi środowiskowej. Gatunek

Jeden z czołowych neurodydaktyków, będący zarówno neurobiologiem,

ludzki jako skrajnie społeczny podlega tym samym

dydaktykiem akademickim i nauczycielem z dwudziestodwuletnim

uwarunkowaniom co reszta gatunków jednak nasze

stażem pracy w szkole średniej. Jest naukowcem, memetykiem i

specyficzne cechy związane z rozwojem kultury a szczególnie

ewolucjonistą oraz autorem podręczników i programów szkolnych.

jej memetyczny charakter powodują silne napięcia. Konflikt

Doktorat z zakresu chronobiologii obronił w 1998 na Uniwersytecie

pomiędzy interesami replikatorów biologicznych (genów) a

Śląskim. Od roku 2000 kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii

kulturowych (memów) przybiera często ostry charakter. Ten

(Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski). Od 2012

konflikt przejawia się także efektami ubocznymi jakimi są

prowadzi Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe – Wszechnica Śląska,

właśnie memy-stereotypy. Zrozumienie ich podłoża nie

działające w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ.

rozwiąże związanych z nimi problemów może jednak nieco

Propagator dydaktyki ewolucyjnej, dziedziny zajmującej się

łagodzić ich skutki.

wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem
wpływu mechanizmów ewolucyjnych (zarówno ewolucji biologicznej,
jak i kulturowej) na procesy uczenia się i nauczania.
Autor wielu publikacji z zakresu neurodydaktyki i dydaktyki z
Pracowni Dydaktyki Biologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytetu Śląskiego.
Uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych
dotyczących m.in. neurodydaktyki, edukacji i dydaktyki
Przewodniczący Komitetu Naukowego Międzynarodowego
Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki, redaktor naczelny
czasopisma naukowo-dydaktycznego Neurodydaktyka. Praktyka Badania - Dialog, administrator fanepage'a Neurodydaktyka doktora
Kaczmarzykapopularyzującego wiedzę neurodydaktyczną.
11:30-12:15

Mgr Michał Trojnar
Psychoterapeuta, socjolog, realizator programu korekcyjno-

Jak mogą zmienić się mężczyźni stosujący Bezpieczeństwu kobiet zagrażają mężczyźni stosujący
przemoc wobec kobiet? Model Duluth w

przemoc ze względu na płeć, której strukturalnym elementem

pracy ze sprawcami przemocy domowej

jest przemoc domowa. Przemoc używana przez mężczyzn

edukacyjnego dla mężczyzn stosujących przemoc wobec kobiet.

wynika bezpośrednio z procesu socjalizacji i jest

Pracuje w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej, w

funkcjonalnym składnikiem społeczno-kulturowej tożsamości

Ośrodku Leczenia Depresji i Nerwic "Sikornik" Centrum Zdrowia

mężczyzn.

Psychicznego, oraz w Ośrodku Psychoterapii „Dąbrówka w
Katowicach”.

Celem referatu jest przedstawienie koncepcji, metodyki oraz
wyników pracy z mężczyznami stosującymi przemoc wobec

Pracuje ze sprawcami przemocy domowej w kontekście tzw. modelu

kobiet, prowadzonej w ramach programu korekcyjno-

społeczno-kulturowego, oraz, w ramach pracy psychoterapeutycznej,

edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

m. in. z osobami cierpiącymi wskutek konsekwencji doświadczenia
traumy przemocy.

Autor przedstawi założenia i metody realizacji
amerykańskiego programu Duluth (The Duluth Model,

W 2013 r. przedstawiał efekty pracy z mężczyznami stosującymi

Domestic Abuse Intervention Project) zaadaptowanego do

przemocy wobec kobiet na Kongresie Kobiet Polskich.

polskich warunków, prowadzonego w ramach organizacji
samorządowej - Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie
Śląskiej oraz wnioski dotyczące podstaw tworzenia lokalnego
systemu przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

12:45-13:45 Dr n. med. Iwona Dzieńdziora

Profilaktyka zdrowotna kobiet

Profilaktyka zdrowotna to działania mające na celu
zapobieganie chorobom poprzez ich wczesne wykrycie i

Doktor nauk medycznych, dyscyplina: biologia medyczna. Specjalność:

leczenie. Niezmiernie istotne jest utrwalanie prawidłowych

epidemiologia, histopatologia. Śląski Uniwersytet Medyczny w

wzorców zdrowego stylu życia nie tylko u siebie, ale również

Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym

u naszych najbliższych, a nawet partnerów. Zwiększenie

w Zabrzu, Katedra i Zakład Patomorfologii w Zabrzu. Członek

świadomości partnerów, na temat potencjalnego zagrożenia

Polskiego Towarzystwa Patologów. Magister biologii (Uniwersytet

zdrowotnego jest niezmiernie ważne, aby kobiety mogły

Opolski). Autorka wielu artykułów ireferatów dotyczących czynników

zachować zdrowie. Na zajęciach uczestnicy zdobędą wiedzę z

biologicznych oraz zagadnień medycznych. Koordynator Kampanii

zakresu profilaktyki i leczenia chorób nowotworowych

„Mam haka na raka” organizowanej przez Polską Unię Onkologów.

charakterystycznych dla wieku młodzieńczego. Dowiedzą się

Wykładowca akademicki w zakresie nauk medycznych: anatomia

również czym są wirusy HVC i HPV – jak im przeciwdziałać,

człowieka, fizjologia, fizjopatologia, patologia, biologia medyczna,

jak rozpoznawać objawy oraz jak leczyć.

histologia, zaopatrzenie ortopedyczne, edukacja motorycznozdrowotna, zarządzanie projektami zdrowotnymi, medycyna i higiena
pracy, gerontologia, żywienie i odnowa biologiczna, patologia jamy
ustnej, zdrowie publiczne, edukacja zdrowotna, pierwsza pomoc
przedmedyczna. Promotor wielu prac licencjackich o tematyce
medycznej i zdrowotnej .Obecnie pracuje jako nauczyciel akademicki
oraz Dyrektor Instytutu Kosmetologii w Państwowej Medycznej
Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu.
13:45-14:30 Mgr Janina Sabat
(Uniwersytet Śląski)

Ryzykowne zachowania kobiet

Podczas wykładu omówione zostaną kwestie szeroko
rozumianego bezpieczeństwa kobiet, zarówno w ujęciu
społecznym jak i seksualnym. Słuchaczki dowiedzą się jakich

Doktorantka Uniwersytetu Śląskiego, językoznawca, seksuolog i

zachowań unikać, aby nie paść ofiarą przestępców

wykładowca. Autorka kilkunastu naukowych publikacji z zakresu

seksualnych. Przedstawiona zostanie charakterystyka

dydaktyki, językoznawstwa i seksuologii, uczestniczka kilkudziesięciu

potencjalnych zagrożeń oraz ich profilaktyka. Uczestnicy

konferencji dydaktycznych, seksuologicznych i psychologicznych,

dowiedzą się, co robić w sytuacji zagrożenia oraz na co

organizatorka cyku Interdyscyplinarnych Konferencji Naukowych

zwracać uwagę u potencjalnego agresora. Poznają

"Kobieta BEZPIECZNA". Członek Polskiego Towarzystwa

charakterystykę przestępców seksualnych oraz kierujące nimi

Seksuologicznego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz

motywy. Omówiona zostanie również przestępstwo

Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego. Jej

zgwałcenia od strony prawnej i społecznej.

zainteresowania naukowe dotyczą m.in. komunikacji kryzysowej,

Zwrócona zostanie także uwaga na to, że mężczyźni

bezpieczeństwa kobiet, transseksualności, przestępstwa zgwałcenia,

odgrywają ogromną rolę w poczuciu bezpieczeństwa swoich

dydaktyki języka polskiego i edukacji seksualnej. Prowadzi zajęcia z

partnerek.

zakresu komunikacji na studiach podyplomowych i licencjackich na
Uniwersytecie Śląskim. Przewodnicząca Rady Naukowej
Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej "Kobieta...
BEZPIECZNA", przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki, redaktor
językowy czasopism naukowych "Neurodydaktyka. Praktyka - Badania
- Dialog" oraz "Perspektywy Edukacyjno-Społeczne"

