PROGRAM
I Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego
MEDIA – KOMUNIKACJA: ZDROWIE I PSYCHOLOGIA
zorganizowanego w dniu 28 kwietnia 2006 roku 
przez
Zakład Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii UKW w Bydgoszczy
oraz
Sekcję Poradnictwa i Prezentacji Medialnych
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TERAPEUTYCZNEGO


10.00 – Otwarcie Seminarium
10:15- 12.15 
I Sesja plenarna - Przewodniczący prof. dr hab. Roman Ossowski 
prof. dr hab. Lechosław Gapik: Czynniki warunkujące atrakcyjność i skuteczność prezentacji w mediach;
prof. dr hab. Stanisław Kowalik: Rola mediów w tworzeniu i degradowaniu autorytetów;
prof. dr hab. med. Katarzyna Kornatowska: Media w pomocy medycznej w stosunku do osób w podeszłym wieku; 
prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki: Komputerowa diagnostyka i terapia pedagogiczna jako wspomaganie procesu kształcenia w szkole;
prof. dr hab. Małgorzata Kościelska: Odpowiedzialność psychologów w mediach;
prof. Bassam Aouil: Poradnictwo Psychologiczne Online w ocenie osób korzystających z jego usług. 

12.15 – 12.45 Przerwa na kawę

12.45 – 14.30 
I sesja tematyczna - Przewodniczący prof. dr hab. Stanisław Kowalik
mgr Anna Gulczyńska, mgr Barbara Jankowiak: Media a zachowanie zdrowotne dzieci i młodzieży;
dr Magdalena Wasielewska: Telewizja receptą na zdrowie – problem przekazu i odbioru komunikatów dotyczących zdrowia;
dr Edyta Kowalczyk: Promocja zdrowia w czasopismach młodzieżowych;
dr Anna Andruszkiewicz, dr Małgorzata Basińska – Wykorzystywanie Internetu dla potrzeb promocji zdrowia w Polsce;
dr Grażyna Sawicka: Dynamika reklamy jako stylu komunikacyjnego;

12.45 – 14.30 
II Sesja tematyczna - Przewodniczący prof. dr hab. Lechosław Gapik

mgr Jerzy Gomuła, mgr Krystyna Pytlakowska: Paradoksy intymnych kontaktów online np. cybermiłości i cyberseksu;
dr Jadwiga Kwiek: Media a problem uzależnień;
mgr Łukasz Mazur, mgr Remigiusz Koc: Psychologia kobiety, czy psychologia dla kobiet? Percepcja wiedzy psychologicznej we współczesnej prasie kobiecej oraz analiza występujących w niej treści z obszaru psychologii;
mgr Izabela Przybek-Czuchrowska: Rola mediów w rozwiązywaniu problemów związanych z przemocą w rodzinie;
mgr Paweł Kuśmierczyk: Zaspokajanie potrzeb a neurotyczne uzależnienie od Internetu;


12.45 – 14.30.  
III  Sesja tematyczna - Przewodnicząca prof. dr hab. Małgorzata Kościelska 
dr Joanna Kowtun: Kształtowanie nowego wizerunku osoby niepełnosprawnej za pośrednictwem  mediów;
dr inż. Jolanta Zielińska: Udział multimediów w podnoszeniu jakości życia osób z wadą słuchu;
Dagmara Nowak-Adamczyk (studentka): Głód informacyjny „Człowiek nie słyszący a środki masowego przekazu: równouprawnienie czy dyskryminacja?;
dr Wojciech Maliszewski: Komunikacja w rodzinie a wsparcie w chorobie.


14.30 - 15.00 IV Sesja plakatowa
prof. Bassam Aouil, Justyna Berndt: Cechy osobowościowe osób korzystających z pomocy psychologicznej Online;
	prof. Bassam Aouil, Karolina Domińska: Miejsce pomocy psychologicznej Online w systemie usług Poradni Zdrowia Psychicznego (w opinii pacjentów);
	prof. Bassam Aouil, Joanna Janicka: Miejsce pomocy psychologicznej Online w systemie pomocy i wsparcia psychospołecznego osób z problemami w funkcjonowaniu seksualnym; 
	prof. Bassam Aouil, Magda Zawadzka: Miejsce pomocy psychologicznej Online w systemie pomocy i wsparcia osobom współ-uzależnionym;
	prof. Bassam Aouil, Agata Doroszewska: Postawy osób uzależnionych od narkotyków i ich terapeutów wobec stosowania pomocy psychologicznej Online w systemie ich terapii;
	prof. Bassam Aouil, Sebastian Maliszewski: Kompetencje społeczne lekarzy;

 15.00 Zakończenie Seminarium

