
WEEKEND Z PSYCHOLOGI¥

W Pydzia³ sychologii
Uniwersytetu Warszawskiego

 

Licealisto!

W ramach obchodów Jubileuszu, Wydzia³ Psychologii UW 
organizuje cykl warsztatów, na który zaprasza wszystkich 

licealistów zainteresowanych psychologi¹!

Zajêcia odbywaj¹ siê w budynku Wydzia³u Psychologii UW. 
Jest to doskona³a okazja do tego, aby poznaæ nasz Wydzia³, porozmawiaæ 

z wyk³adowcami oraz zawrzeæ nowe znajomoœci!

19 listopada 2016 Uniwersytet Warszawski obchodziæ bêdzie swoje 
200. urodziny!

Ju¿ od paŸdziernika 2015 wszystkie zainteresowane osoby mog¹ 
uczestniczyæ w ciekawych zajêciach, wyk³adach i warsztatach 

organizowanych zarówno przez w³adze Uniwersytetu jak i przez 
poszczególne wydzia³y Uczelni.

 Podczas warsztatów w przyjemny 
i klarowny sposób dowiecie siê m.in. w jaki sposób radziæ sobie ze 

stresem oraz jakie techniki uczenia siê warto zastosowaæ, aby osi¹gaæ 
jak najlepsze wyniki w nauce.

Wiêcej informacji na:

WWW.PSYCHOLOGIA.PL 
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Komunikacja w zwi¹zku - jak s³uchaæ,
¿eby us³yszeæ?

Sztuka autoprezentacji i radzenia
sobie ze stresem

Techniki uczenia siê

Zarz¹dzanie czasem i efektywne
wyznaczanie celów

Co warto wiedzieæ 
o komunikacji interpersonalnej?
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Za ka¿dym razem, kiedy poznajemy nowych ludzi albo znajdujemy siê w nowej 
sytuacji wywieramy okreœlone wra¿enie. Co wp³ywa na to, jak jesteœmy 
postrzegani? Podczas zajêæ porozmawiamy o tajnikach autoprezentacji 
i zastanowimy siê, w jaki sposób mo¿emy skorzystaæ z psychologicznej 
wiedzy na ten temat.

Zajêcia dotycz¹ komunikacji (werbalnej i niewerbalnej) w zwi¹zkach. G³ówny 
nacisk po³o¿ony zostanie na uœwiadomienie uczestnikom Ÿróde³ ewentualnych 
konfliktów wynikaj¹cych z prostych b³êdów pope³nianych w codziennych 
interakcjach. W komfortowych warunkach warsztatu uczestnicy przyjrz¹ siê tym 
niespójnoœciom przekazu, które s¹ charakterystyczne dla niecierpliwego 
oczekiwania, skrywanego poczucia winy, flirtu, rozbawienia maskowanego 
powag¹ i in.

 Jak czêsto zdarza³o nam siê myœleæ: „Gdyby doba mia³a wiêcej ni¿ 24 godziny…”? 
 A mo¿e lepiej zastanowiæ siê co mo¿na zrobiæ, aby efektywniej wykorzystaæ czas który
 mamy? Odpowiednie rozplanowanie dnia oraz stawianie sobie realistycznych,
 mo¿liwych do osi¹gniêcia celów niew¹tpliwie mo¿e pos³u¿yæ lepszemu
 funkcjonowaniu w dzisiejszych zabieganych czasach. Warsztat ten, ma na celu pomoc
uczestnikom  w rozwijaniu tych umiejêtnoœci.

Warsztat ma za zadanie przybli¿enie osobom zainteresowanym metod 
usprawniania pamiêci. Skupimy siê na prezentacji sprawdzonych, 
skutecznych technik pamiêciowych, mo¿liwych do wykorzystania w ¿yciu 
codziennym. Akcent zosta³ po³o¿ony na ogólne prawid³owoœci pamiêci, 
których znajomoœæ ma zastosowanie uniwersalne, w odniesieniu do ka¿dego 
rodzaju materia³u. Informacje te bêd¹ uzupe³nione o dane dotycz¹ce 
funkcjonowania pamiêci pochodz¹ce z badañ psychologicznych. Uczestnicy 
bêd¹ mieli równie¿ mo¿liwoœæ praktycznego „sprawdzenia na sobie” 
wybranych metod usprawniania pamiêci.  

Czemu siê k³ócimy? Najczêœciej obie strony dialogu uwa¿aj¹, ¿e maj¹ jak 
najlepsze intencje. Kiedy omawiamy sprawy dla nas wa¿ne, ma³o komu zdarza siê 
œwiadomie d¹¿yæ do zirytowania rozmówcy. Staramy siê byæ uprzejmi i 
oczekujemy tego samego. Apelujemy do rozs¹dku, powo³ujemy siê na fakty lub 
oczywistoœci. Mimo to, z jakichœ przyczyn k³ócimy siê znacznie czêœciej ni¿ byœmy 
tego chcieli. Na szczêœcie bardzo czêsto rozwi¹zania takich konfliktów s¹ proste i 
znajduj¹ siê w zasiêgu ka¿dego z nas. Wiêkszoœæ nieporozumieñ bierze siê st¹d, ¿e 
zawiod³a nas komunikacja. Kiedy zrozumiemy pope³nione b³êdy, ³atwo dojœæ do 
porozumienia. Strony, które staraj¹ siê lepiej zrozumieæ mechanizm komunikacji z 
czasem staj¹ siê coraz mniej nara¿one na kolejne konflikty.


