
Wydział Działań Mediów i Kultury 

dr Natalia Stępień-Lampa (Kierownik Wydziału) 
 

Zajęcia odbywają się w soboty w godz. 10:00–12:00 

 

 

Pracownia działań niekonwencjonalnych 

Termin: 7 kwietnia 2018 roku 

Miejsce: sala 209 (II piętro), Wydział Nauk Społecznych (ul. Bankowa 11) 

Prowadzący: dr Natalia Stępień-Lampa 

Temat: Trening kreatywności 

Według Słownika Języka Polskiego kreatywny do zdolny do tworzenia czegoś nowego. 

Kreatywnością niewątpliwe charakteryzują się naukowcy, przedsiębiorcy czy ludzie sukcesu. 

Tę niezwykle przydatną cechę można rozwijać poprzez odpowiednie ćwiczenia, gry i zabawy. 

Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość poznania technik rozwijania twórczego  

i kreatywnego myślenia. Być może w przyszłości będzie można ich określić mianem wielkich 

kreatorów… 

 

Pracownia działań społecznych 

Termin: 14 kwietnia 2018 roku 

Miejsce: sala 209 (II piętro), Wydział Nauk Społecznych (ul. Bankowa 11) 

Prowadzący: dr Paweł Grzywna 

Temat: Czy wiesz co jesz? O świadomej konsumpcji i nieświadomych konsumentach 

Zajęcia stanowią okazję do poznania: 

a) co oznacza pojęcie świadomej konsumpcji, 

b) czym są wybory konsumenckie oraz ich polityczne konsekwencje, 

c) ekoznaków i kryjących się za nimi wartości. 

 

Pracownia historii ciekawej 

Termin: 28 kwietnia 2018 roku 

Miejsce: sala 159 (II piętro, po lewej stronie), budynek Rektoratu UŚ (ul. Bankowa 12) 

Prowadzący: dr Marcela Gruszczyk 

Temat: Biały człowiek wyrusza w nieznane… 

a) przyczyny wielkich odkryć geograficznych – czyste szaleństwo czy coś więcej? 

b) główne kierunki i bohaterowie wypraw, 

c) aspekt finansowy. 

 

Pracownia dziennikarstwa i nowych mediów 

Termin: 19 maja 2018 roku 

Miejsce: budynek Telewizji Katowice (ul. Telewizyjna 1), spotkanie w holu przy 

portierni 

Prowadzący: red. Barbara Jendrzejczyk 

Temat: Sztuka reportażu telewizyjnego 

Reportaż telewizyjny – najszlachetniejsza forma telewizyjna. Czy reportaż jest bliższy newsa 

czy filmu? Jakie są rodzaje reportażu i jak się zabrać za jego realizacje. Problemy które 

napotyka dziennikarz na etapie dokumentacji, realizacji i montażu. 

 

Pracownia wizerunku publicznego 

Termin: 16 czerwca 2018 roku 

Miejsce: sala 159 (II piętro, po lewej stronie), budynek Rektoratu UŚ (ul. Bankowa 12) 

Prowadzący: mgr Magdalena Dzieciuchowicz, dr Renata Jankowska 

Temat: Czy opłaca się być dobrze wychowanym? 

Jak należy postępować podczas kichania? Kto pierwszy podaje rękę na „dzień dobry”? Czy 

wypada nosić buty bez skarpetek i czerwone włosy do szkoły? Dlaczego lepiej milczeć gdy 

nie jesteśmy pytani? 

Bon czy ton...  

Na wszystkie pytania znajdziemy odpowiedzi podczas warsztatów savoir-vivre'u. 


