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Psychologia

Trening kreatywności
Kreatywność jest obecnie bardzo pożądaną cechą,
zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Podczas
warsztatu uczestnicy aktywnie przećwiczą techniki
twórczego myślenia i dowiedzą się jak praktycznie
wykorzystywać je w codziennym życiu. Seria kilkunastu
ćwiczeń pobudzi ich ciekawość i zainspiruje do
twórczego i nieszablonowego działania. Uczestnicy
dowiedzą się również co blokuje twórcze myślenie i co
robić, aby je skutecznie rozwijać. Dzięki temu odkryją
własne możliwości twórcze.

Podstawy skutecznej komunikacji
Człowiek codziennie komunikuje się z innymi ludźmi,
jednakże nie zawsze skutecznie. Uczestnicy zajęć
poznają najważniejsze aspekty skutecznej komunikacji
czy prezentacji swoich idei. Przedstawione metody
mogą pozwolić na zwiększenie umiejętności budowania
właściwych relacji, a także radzenia sobie w różnych
sytuacjach społecznych.

Ja, Ty, My, Oni. Jak inni wpływają
na nasze zachowanie?
Opowieść o kilku mechanizmach z zakresu psychologii
społecznej, kilku klasycznych eksperymentach – np.
facylitacja społeczna, konformizm, „efekt widza”.
Ukazanie obszaru zainteresowań psychologów
społecznych i ich inspirujących badań.

Specjalista w zakresie, public relations,
marketingowiec – psycholog?
Jak wiedza psychologiczna może przydać się w pracy,
w reklamie i marketingu? Czy psychologia to dobry
wybór dla osoby, która chciałaby pracować w agencji
reklamowej? Przykłady mechanizmów psychologicznych
w reklamie i public relations?
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Jak się uczyć skutecznie?
Techniki efektywnego uczenia się
Warsztat ma na celu wsparcie uczniów w pokonaniu
własnych trudności w procesie uczenia się. Uczestnicy
będą mogli zidentyfikować swój indywidualny
styl uczenia się, dowiedzą się z jakimi korzyściami
i słabościami wiąże się każdy z nich. W trakcie warsztatu
zdobędą praktyczne umiejętności przyswajania wiedzy,
poznają rolę emocji i motywacji w uczeniu się, dzięki
czemu łatwiej będzie im osiągać lepsze wyniki w nauce.

Design thinking – kreatywne
myślenie projektowe
Zajęcia, w trakcie których uczestnicy dowiedzą się jak
szukać twórczych pomysłów i tworzyć innowacyjne
rozwiązania problemów. W trakcie warsztatów
uczestnicy poznają metodologię myślenia projektowego
i będą mieli możliwość praktycznego rozwiązania
problemu w oparciu o różnorodne techniki.

Jak radzić sobie ze stresem:
w domu, w szkole, w życiu?
Celem warsztatu jest zdobycie wiedzy oraz wzmocnienie
umiejętności w zakresie radzenia sobie ze stresem
w różnych sytuacjach życiowych. Podczas zajęć omówione
zostaną rozmaite przyczyny stresu, możliwe reakcje oraz
sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.
Uczestnicy poznają techniki redukcji stresu, co może
pomóc w zwiększeniu efektywności działań w różnych
sytuacjach: domowych, szkolnych czy zawodowych.

Psychologia menedżerska –
dowiedz się więcej!
Po co menedżerom psychologia? Jak może przydać się
w zarządzaniu i biznesie, czego dowiesz się i nauczysz na
studiach psychologicznych o tej specjalizacji w Wyższej
Szkole Europejskiej?
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Skandynawistyka

Lekcja w języku norweskim
Celem tej pokazowej lekcji będzie prezentacja języka
norweskiego w interesujący i przystępny sposób.
Zostanie w niej m.in. nakreślony rys historyczny
w rozwoju tego języka oraz podana jego przynależność
do grupy językowej. Zaprezentowana zostanie niezwykła
złożoność sytuacji językowej w Norwegii, będzie też mowa
o dwóch obowiązujących w Norwegii językach pisanych
oraz wielu występujących tam dialektach. W czasie lekcji
przedstawione będą także niektóre podstawowe zwroty
i wyrażenia, oraz podjęta zostanie próba nauczenia
niektórych z nich obecnych tam uczestników.

Lekcja o Norwegii, jej historii i kulturze
W czasie tej lekcji przestawione zostaną niektóre
informacje o Norwegii, jej historii i kulturze. Zostanie
to przeprowadzone w interesujący i przystępny
sposób, także z poczuciem humoru. Będzie np. mowa
o najstarszych dziejach tego kraju, jego mitologii,
sagach i legendach. W treści lekcji pojawi się oczywiście
temat Wikingów, ich podbojów i wkładu do historii
Europy i świata. Przedstawieni zostaną w niej niektórzy
wielcy Norwedzy (np. H.Ibsen. F.Nansen, T.Heyerdahl
i inni). Na koniec podane zostaną niektóre informacje
o współczesnej Norwegii wraz z całą jej polityczną,
społeczną, ekonomiczną, demograficzną i kulturową
złożonością, bogactwem i różnorodnością.

Podstawy fonetyki norweskiej
Alfabet i system samogłoskowy. Porównanie systemu
samogłosek norweskich do polskich. Połączenia
samogłoskowe – dyftongi. Spółgłoski wymawiane
i niewymawiane, połączenia spółgłoskowe. Intonacja
i tonemiczność języka norweskiego. Próba zapisu
poszczególnych głosek i najprostszych wyrazów.
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Typisk norsk
Typowe elementy norweskiej kultury i tradycji. Święta
norweskie. Porównanie tradycji norweskich i polskich.
Norweskie zwyczaje żywieniowe. Strój narodowy.
Norwegia na tle Skandynawii. Podobieństwa i różnice
pomiedzy krajami skandynawskimi. Język norweski na
tle języków europejskich.

Zwyczaje i ciekawostki
,,skandynawskiego raju’’
Na lekcji poznamy typowe zwyczaje norweskie,
charakterystyczne miejsca godne zobaczenia oraz
ciekawostki dotyczące samego języka norweskiego
oraz Norwegii.

Lekcja pokazowa języka norweskiego
Na lekcji pokazowej poznamy podstawowe zwroty
w języku norweskim – praca w grupach. Podczas zajęć
kładziemy nacisk na poprawną wymowę norweską oraz
poznajemy cechy charakterystyczne dla dwóch głównych
dialektów norweskich – bokmålu i nynorsku.

Mój czas wolny
Zajęcia mają na celu naukę podstawowych fraz z zakresu
tematu czas wolny (fritiden). Każdy pracuje w parze.
Zadanie polega na dopasowaniu obrazka do podpisu.
Obrazki zawierają różne aktywności czasu wolnego,
popularne obecnie wśród młodych osób. Po zajęciach
każdy uczestnik potrafi powiedzieć co lubi robić w swoim
czasie wolnym.
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Szekspir w liceum – warsztaty literackie
Celem warsztatów jest przybliżenie uczniom twórczości
angielskiego dramaturga oraz zapoznanie ich z narzędziami edukacyjnymi dostępnymi online na stronie
teatru Globe w Londynie oraz Biblioteki Brytyjskiej.
Podczas zajęć omawiane mogą być szekspirowskie
sonety, wybrane fragmenty „Romea i Julii” i/lub „Makbeta”.
Zajęcia odbywają się w języku polskim i angielskim.

Jeremy Clarkson nie był sobą...
Newsjacking w marketingu
Wykład przybliża popularną współcześnie koncepcję
Real Time Marketing (RTM) i jej wybrane techniki, ze
szczególnym uwzględnieniem newsjackingu – zwraca
uwagę na przesłanki jej zastosowania, cele oraz funkcje.
Prowadzący odwołuje się do krajowych i zagranicznych
przykładów zastosowania, wskazując wpływ tak
ukierunkowanych działań na skuteczność kampanii
promocyjnych.
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Tłumaczenia w kabinach –
warsztat tłumacza
Jednym z miejsc pracy tłumacza są kabiny symultaniczne.
Ten rodzaj tłumaczenia ustnego wymaga doskonałej
znajomości języka oraz treningu. Brak bezpośredniego
kontaktu z mówcą, konieczność jednoczesnego słuchania
i mówienia to tylko niektóre z wyzwań stojących przed
osobami decydującymi się na ten zawód. W ramach
proponowanych warsztatów uczestnicy mają niepowtarzalną możliwość poznania specyfiki tłumaczenia kabinowego z najnowocześniejszym sprzętem tego typu.

O włos od katastrofy...
Czego nas uczy kampania promująca
maszynki do ciała dla mężczyzn Gillette?
Odwołując się m.in. do praktyki Gillette, prowadzący
zwraca uwagę na potrzebę zachowania chronologii
działań promocyjnych. Wykład uzupełniają odniesienia
do psychologii konsumenta oraz strategii szczegółowych
produktu, ceny, dystrybucji i promocji.

Doradztwo zawodowe
W poszukiwaniu talentu
Warsztat oparty o 34 talenty zdiagnozowane przez
Instytut Gallupa. Na warsztacie wspólnie poszukamy
reguły silnej 5-tki oraz sposobów rozwijania talentów.

Co by było, gdybym był...

Paradoks w drodze do
zrównoważonego rozwoju
Warsztat oparty o metodologię Paradoksu Harrisona;
narzędzia stworzonego przez Dana Harrisona
będącego zarówno psychologiem jak i matematykiem.
Na zajęciach przedstawiony jest zestaw 12 paradoksów
wspomagających takie obszary jak relacje, osiągnięcia
czy przywództwo.

Warsztat oparty o metafory zawiera elementy
coachingu kariery i budowania marki osobistej opartej
na 12 archetypach.
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Miejsce wykładów
Wyższa Szkoła Europejska
im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
al. Jana Pawła II 39a
Zapraszamy serdecznie!

