Gdańsk, 18 – 19 maja 2016 r.

WARSZTATY
W ramach VI Sympozjum Naukowego Przereklamowana Konsumpcja pt. Pasja
jako antidotum na materializm?!, zapraszamy do udziału w warsztatach, które odbędą
się 19 maja 2016 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Warsztat: EDUKACYJNE WALORY NIEEDUKACYJNYCH GIER PLANSZOWYCH
Przeglądając półki sklepowe w poszukiwaniu nowego medium do wykorzystania w nauce i edukacji, natrafiamy
na modne ostatnio gry: matematyczne, uczące sylabizowania czy np. rozróżniania kolorów. Warto zadać sobie
pytanie: czy na pewno wyłącznie one nadają się do nauki i rozwoju osobistego? Podczas warsztatu
porozmawiamy o najnowszych trendach w wykorzystaniu gier bez prądu dla rozwoju, a także sami będziemy
uczestniczyć w stworzeniu prototypu prostego narzędzia edukacyjnego.
Prowadzący: Maciej Jesionowski, od wielu lat łączy pasję z pracą – pracuje w największym w Polsce
sklepie/wydawnictwie gier planszowych REBEL Centrum Gier. Od ponad 6 lat prowadzi warsztaty i szkolenia
z umiejętności miękkich. Członek Polskiego Towarzystwa Badania Gier, Gdańskiego Stowarzyszenia
Fantastyki ALKOR oraz psycholog Polskiej Akademii Dzieci. Założyciel Koła Naukowego Integra. Były redaktor
naczelny e-zinu LARPER traktującego o grach fabularnych. Organizator największej polskiej imprezy z grami
planszowymi – Festiwal GRAMY. Prowadzi – wraz z żoną – popularnonaukowego bloga o grach planszowych
www.jatygry.pl.
Czas trwania warsztatu: 180 minut, 10.00-13.00.

Warsztat: PASJA ŻYCIA – SPOSOBY NA PODWYŻSZANIE SZCZĘŚCIA W ŻYCIU
Czy posiadanie lub brak pasji wpływa na nasze codzienne życie i poczucie szczęścia? Czy wyznaczanie sobie
celów podnosi jakość naszego życia? Czy poświęcanie czasu na rozwijanie swojego hobby to egoizm?
Podczas warsztatu zastanowimy się, czy nasza wewnętrzna motywacja w dążeniu do szczęścia poprzez
realizację pasji może stanowić antidotum na kulturę konsumpcji.
Prowadzący: Aleksandra Musielak-Dobrowolska, psycholog, terapeuta nurtu Terapii Skoncentrowanej
na Rozwiązaniach – Solution Focused Brief Therapy, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz
Zarządu Stowarzyszenia Dziecko bez Reklamy. Współpracuje z Akademią Rozwoju Rodziny POZYTYWKA.
Pracuje jako psycholog szkolny. Prowadziła szkolenia dla nauczycieli w województwie pomorskim.
Współpracowała z Europejskim Centrum Solidarności, prowadząc autorskie warsztaty skierowane do uczniów
szkół podstawowych. Zajmuje się również popularyzacją wiedzy psychologicznej, jej teksty ukazywały
się m.in. na portalu wysokieobcasy.pl oraz blogu Strefy Rodzica Uniwersytetu SWPS.
Czas trwania warsztatu: 120 minut, 14.00-16.00.

Warsztat: WARSZTATY TWÓRCZOŚCI
Trening twórczości to praktyczny warsztat wprowadzający w tematykę stymulowania kreatywności,
koncentrujący się na technikach umożliwiających rozwój wyobraźni i niestandardowego myślenia. Podczas
zajęć przedstawione zostaną podstawowe metody twórczego myślenia oraz ćwiczenia uczące odmiennego
spojrzenia na zadanie.
Prowadzący: Monika Sztolpa, Marta Witkowska
Monika Sztolpa, psycholog, doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego,
ukończyła szereg studiów podyplomowych i szkoleń uzupełniających kompetencje diagnostycznoterapeutyczne. Doświadczony trener kreatywności, szkoleniowiec i sędzia kreatywności, wieloletni wiceprezes
Fundacji Odyssey of the Mind Polska. Aktualnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zakres jej
zainteresowań zawodowych to diagnoza i terapia zaburzeń rozwojowych, seksuologia, wsparcie ucznia
zdolnego i rozwój kreatywności.
Marta Witkowska, psycholog, doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu
Gdańskiego. Zainteresowania naukowe: pamięć prospektywna i funkcje wykonawcze, neuropsychologia
medyczna oraz psychologiczny kontekst fenomenu e-sportu. Ukończyła liczne studia podyplomowe, szkolenia
i staże podnoszące kompetencje zawodowe i badawcze, w tym z zakresu innowacyjnych metod nauczania
na Politechnice w Turku w Finlandii. Szkoleniowiec i sędzia kreatywności, z wieloletnim doświadczeniem
na międzynarodowych konkursach; zajmuje się stroną merytoryczną polskiej edycji Odysei Umysłu,
z programem jest związana od 1993 roku.

Czas trwania warsztatu: 120 minut, 10.00-12.00.

Warsztat: MASAŻ SPORTOWY – MOJA PASJA
Warsztat ma na celu przedstawienie różnych form masażu sportowego oraz możliwości ich wykorzystania
w sporcie wyczynowym i w rekreacji ruchowej, ukazanie wpływu masażu na zdrowie i formę osób trenujących
rekreacyjnie i wyczynowo. Zaprezentowane zostaną także propozycje włączenia masażu w cykl treningowy w
trakcie przygotowań do zawodów, zastosowanie masażu sportowego w trakcie zawodów możliwości
wykorzystania masażu w przypadku kontuzji.
Prowadzący: Sylwia Rodziewicz, Masażystka i magistrantka Neurobiopsychologii. Jako masażystka
współpracuje z zawodnikami, trenerami i drużynami, specjalizuje się w masażu sportowym.
Czas trwania warsztatu: 40 minut,
Warsztat jest organizowany przez firmę Rodesa.

Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń
na adres mailowy – przereklamowanakonsumpcja@ug.edu.pl
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