Spotkanie z nauką i życiem studenckim
dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
21 marca 2016 (poniedziałek)
Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Grażyńskiego 53
GODZINA
9:00

Rejestracja uczestników, otwarte stoiska prezentujące ofertę Uniwersytetu Śląskiego (kierunki
i specjalności), samorząd studencki i koła naukowe

9:30

Otwarcie wydarzenia, powitanie Gości oraz wprowadzenie

9:45-10:05

Pedagogika, sztuka i przebudzenie mocy, czyli być jak Jedi
prof. dr hab. Katarzyna Krasoń

10:05-10:25

Psychologia Facebooka
dr Patrycja Rudnicka

10:25-10:45

Silny i atrakcyjny mężczyzna jest potrzebny w procesie wychowania
dr hab. Maciej Bernasiewicz

10:45-11:05

Homo Deceptus – kłamstwo jako integralny element funkcjonowania człowieka
mgr Maciej Bożek

11:05-11:30

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

11:30-12:30

Warsztaty lub dalsze zwiedzanie Wydziału ze studentami-przewodnikami

12:40-13:40

Dodatkowa możliwość udziału w warsztatach w laboratorium

UWAGA: Obowiązują zapisy udziału (do 15 marca lub do wyczerpania limitu miejsc)
Należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie:

http://goo.gl/forms/Px0WK2kP6G
Po wypełnieniu uprzejmie prosimy pamiętać o wybraniu opcji:

WARSZTATY DO WYBORU DLA UCZNIÓW
11:30-12:30
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Gra terenowa „Odnaleźć
klucz do Komnaty
Tajemnic”
mgr Karina Perkowska

Zapraszamy na niezwykłą przygodę, dzięki której na chwilę
można będzie przenieść się w zupełnie inny świat,
jednocześnie odkrywając zakamarki Wydziału Pedagogiki
i Psychologii. Rozwiązanie zawiłych zadań będzie nagradzane
wskazówkami niezbędnymi do rozwiązania głównej zagadki.
Na graczy czeka wiele wyzwań i emocji!

Rozbawić, rozbujać,
roztańczyć – ruch
w każdej postaci
dr Aleksandra Pyrzyk-Kuta
mgr Ewelina Kawiak

Każdy, kto lubi się ruszać i aktywnie spędzać czas powinien
wybrać ten warsztat! Mamy do zaoferowania całą gamę
doświadczeń ruchowych, dzięki którym lepiej poznasz swoje
ciało, nawiążesz kontakt z innymi osobami i przede wszystkim
lepiej się poczujesz dzięki rozwijającym, terapeutycznym oraz
energetycznym
walorom
ruchu
i
tańca.
Warsztat
z wykorzystaniem pedagogiki zabawy, choreoterapii i Ruchu
Rozwijającego Weroniki Sherborne. Dobra zabawa, uśmiech
i pozytywne emocje gwarantowane!
Warsztat poświęcony kreatywności oraz rozwojowi
umiejętności współpracy w zespole. Godzina rozgrywek
z pogranicza psychologii, budownictwa i sztuki kulinarnej,
w trakcie której dowiesz się, jaką rolę pełnisz w zespole.
Podejmiesz wyzwanie, czy pozwolisz innym wygrać?

Makaron w przepisie na
sukces, czyli jak ugotować
role zespołowe
mgr Mateusz Paliga

MAX. LICZBA
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powinni mieć
wygodny strój
i buty zmienne.
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Prawdy, mity i kompletne
bzdury – czyli pomiędzy
psychologią popularną
i naukową
mgr Maria Flakus
mgr Magdalena Hyla

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…

Najciekawsze przypadki
w psychologii, czyli po co
w ogóle studiować ten
kierunek?
mgr Lidia Baran

Spektakularne przypadki z historii psychologii wykorzystane
zostaną do zobrazowania podstaw tej dziedziny nauki, sensu
pracy psychologa oraz czyhających na niego pułapek.
Uczestnicy poznają podstawowe zasady psychologicznego
funkcjonowania człowieka i będą mieli szansę samodzielnie je
przetestować.

Muzyczny spacer
po psychologii
mgr Maria Chełkowska

Dlaczego czasem przyczepia się do nas jakaś melodia i nie
możemy się od niej odgonić? O co chodzi z kolorowym
widzeniem dźwięków? Czym są iluzje muzyczne? Co się dzieje
z naszym umysłem i ciałem, gdy słuchamy muzyki? Czy
możemy być geniuszami słuchając Mozarta? Na te i inne
pytania odpowiemy sobie podczas spotkania z psychologią…
muzyki!

Re-animacja:
majstrowanie światem
i nekrofilia czyli lekcje
z kreskówek!
dr Łukasz Michalski

O filmoterapii słów kilka…
mgr Piotr Ruszkowski

Modyfikacje ciała - sztuka,
nauka czy oszpecanie?
mgr Dagmara Dobosz

Moje zdrowie – mój wybór
Julia Dziukiewicz
Marta Kijas
Katarzyna Łozińska

Warsztat poświęcony jest myśleniu o filmach animowanych –
siarczyście, brawurowo i z przytupem, bo rzecz nie jest błaha!
Pierwszą kreskówkę datuje się na rok 1908 – odtąd stworzono
w tym gatunku tysiące tematów i tyleż samo uniesień. Niemniej
nawet te czasowo nieodległe, najbardziej oswojone
(w dzieciństwie?) dzieła z wytwórni Disneya przywrócone do
życia w ponownym odczytaniu (re-animacja) zaczynają
znaczyć na nowo. Oto więc zadanie dziecinnie proste
i jednocześnie akademicko poważne: nie oddawajmy
kreskówek wyłącznie dzieciom!
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? Czy chciałbyś
żeby film nie był tylko czystą rozrywką dla zabicia czasu? Czy
chciałbyś dostrzec w filmie coś więcej? Jeśli tak, to te warsztaty
są dla Ciebie!
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.
„Zdrowia, szczęścia, pomyślności!” Tak najczęściej brzmią
życzenia urodzinowe czy imieninowe. „Na zdrowie!” mówimy,
gdy ktoś kichnie. No właśnie – zdrowie. Tak bardzo ważne,
a tak mało o nim czasem myślimy. Jeżeli chcesz się dowiedzieć,
jakie są Twoje dobre i złe nawyki zdrowotne – wybierz ten
warsztat. Głównym jego celem jest kształtowanie pozytywnych
postaw wobec własnego zdrowia, uczenie się jak dbać o siebie,
o swoje dobre samopoczucie i kondycję. Dzięki temu będziesz
zdrowszy i szczęśliwszy.

MAX. LICZBA
UCZESTNIKÓW

25 osób

20 osób

30 osób

20 osób

21 osób

15 osób

15 osób

2/4

NR

TEMAT/PROWADZĄCY

OPIS

11

Nigdy nie wiesz od czego
jesteś uzależniony, dopóki
sobie tego nie odmówisznowe uzależnienia
behawioralne
mgr Dorota Gawlik,
mgr Dorota Lamczyk

Obecnie nikt z nas nie wyobraża sobie życia bez telefonu
komórkowego i innych urządzeń mobilnych. Bardzo sprawnie
funkcjonujemy też w świecie wirtualnym, czy jednak rozwój
nowoczesnych technologii nie ogranicza naszej wolności i nie
sprawia, że tak na prawdę stajemy się niewolnikami? Jaki jest
związek nowych uzależnień behawioralnych z uzależnieniami
od substancji psychoaktywnych? Podczas warsztatu poznasz
rozwijające się współcześnie niebezpieczne tendencje, które
również noszą znamiona nałogu. Jeśli jesteś ciekaw, co to za
tendencje oraz czy dotyczą one również Ciebie – zapraszamy.

Czy on jest nienormalny?!,
czyli ekspresowy kurs,
o co nam chodzi, kiedy
myślimy o emocjach
Anna Pyszkowska

Celem warsztatu jest przedstawienie różnych sposobów
ujmowania emocji przez psychologię oraz zastanowienie nad
pytaniem: dlaczego czasem nie rozumiemy uczuć i zachowań
innych? Uczestnicy dowiedzą się, na czym polega model ABCD
emocji oraz w jaki sposób mogą z niego korzystać
w codziennym życiu.

O współczuciu, empatii
i wzajemnym dawaniu
- warsztat efektywnej
komunikacji
Klaudia Smolorz
Nikodem Ryś

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 drugiej osoby.

Między perswazją
a manipulacją
Patrycja Rusek
Klaudia Uchacz

Zapraszamy wszystkich do gry Królowa. Uczestnicy podczas
zabawy, przez sugestię prowadzących, będą wykonywać
pewne zadania. Dzięki temu możliwe będzie wyłonienie
podstawowych zasad wpływu społecznego oraz rozróżnienie
manipulacji od perswazji.

Rozgryź psychopatę
Eryka Probierz
Katarzyna Poralla

Zapraszamy na niezwykłe spotkanie z najbardziej
intrygującym zaburzeniem osobowości – psychopatią. Poznaj
ich cechy, typowe zachowania i działania, stań 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! Warsztat interaktywny
połączony z prezentacją autorskich filmików i grą zespołową
„Rozpoznaj psychopatę”.
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Spełniaj marzenia!
Warsztaty, które pomogą
Ci określić i zrealizować
swój cel
Angelika Więcko
Marta Wojtas
Portale zawodowe.
Linkedin i Goldenline
Sebastian Chmiel

Czy wiesz czym jest technika SMART? Zastanawiasz się
czasami, dlaczego niektóre cele udaje Ci się zrealizować, a inne
nie? Dzięki temu warsztatowi dowiesz się, dlaczego tak się
dzieje oraz poznasz sposoby planowania swojego czasu.

Brand yourself, czyli co
zrobić dziś, aby dostać
pracę jutro
Mateusz Warmuz

Kończysz szkołę średnią, jesteś na rozgałęzieniu dróg. Czy
możliwe jest połączenie pracy i studiów dziennych? Co możesz
zrobić już teraz, żeby zacząć orientować się zawodowo?
Czy może Ci w tym pomóc Internet? Zapraszam na warsztaty,
które odpowiedzą na te pytania oraz dostarczą zarówno trochę
wiedzy teoretycznej, jak i pewnych umiejętności praktycznych,
które z pewnością pomogą Ci na początku Twojej kariery
zawodowej!

Czym są portale zawodowe i czemu oraz komu służą? Dlaczego
warto stworzyć tam konto i regularnie uzupełniać? Podczas
warsztatu dowiecie się, jak ważne jest kształtowanie swojego
wizerunku w internecie oraz jak można zareklamować samego
siebie?
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Zajęcia w laboratorium
psychologicznym
dr Maciej Janowski
mgr Marcin Moroń

Zajęcia w laboratorium
psychologicznym
(dodatkowa tura)
dr Maciej Janowski
mgr Marcin Moroń

OPIS
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. 12:40-13:40.
Serdecznie zapraszamy!
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Filmoteka niedorosłego
człowieka – czyli jak
efektywnie
wykorzystywać film do
pracy z młodzieżą
dr Agnieszka Skorupa

Zdarzyło się Państwu puścić film na lekcji jako tzw.
zapchajdziurę, wypełniacz czasu? A może zabraliście kiedyś
uczniów do kina na film, który okazał się mało trafionym
pomysłem i nie wiedzieliście jak poradzić sobie z negatywnymi
wrażeniami, które pozostawił? Zapraszam na warsztat,
podczas którego podzielę się z Państwem ideą psychologicznej
pracy z filmem, która od lat popularyzujemy z Michałem
Brolem. Będziemy oceniać filmy, rozmawiać o kryteriach ich
doboru w zależności od potrzeb edukacyjnych i zastanawiać
się jak najefektywniej wykorzystywać je do pracy z uczniami.

Nauczyciel z zapałkami,
czyli jak „zapalić”
swoich uczniów
dr Monika Sulik

Warsztat wydaje się być bardziej związany z tańcem na linie
nad przepaścią lub pokazem fakira niż pracą pedagogiczną.
Tymczasem w przewrotny sposób staje się on prawdziwie
pedagogiczną dyskusją związaną z pracą dydaktyczno pedagogiczno - wychowawczą w duchu podmiotowości.

Konstruktywny
feedback
mgr Dominik Adamek

Ciągle kogoś oceniasz i jesteś oceniany? Nieustannie ktoś Cię
szufladkuje i wtłacza w schematy? Może zastanowisz się ze
mną, jak to zrobić, żeby zamiast tłamsić i piętnować po prostu
dać sobie i komuś szansę na bycie sobą? Warsztat będzie
okazją do przećwiczenia sposobów wyrażania opinii
i udzielania ludziom informacji zwrotnej, o tym jak widzimy ich
oraz ich zachowanie.
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