Szanowni Państwo,
jako młodzi badacze z pewnością przy różnych okazjach będziecie mieli okazję (a czasem
wręcz powinność) angażować się w popularyzację nauki, także w formie kontaktów z
mediami. Opowiadanie o pracy naukowej w sposób uproszczony i powszechnie zrozumiały
nie jest łatwe, za to jest wymagane choćby na etapie składania wniosków do NCN.
Chciałabym zaprosić Państwa do udziału w wydarzeniu, które pomoże Wam przygotować się
to tego zadania. Organizuję je (po raz drugi) wspólnie ze Stowarzyszeniem Rzecznicy Nauki.
Są to szkolenia połączone z dziennikarsko-naukowymi „randkami”.
Cel jest prosty: pomóc przygotować się naukowcom do współpracy z mediami, zachęcić
ich do większego zaangażowania w promocję i popularyzację nauki. Spotkanie jest
dwuczęściowe: najpierw odbędzie się szkolenie, potem spotkanie z dziennikarzami w
formule „szybkich randek” przy stolikach.
Chodzi o to, by dziennikarze mogli poznać naukowca, popytać czym się zajmuje, w jakich
sytuacjach i przy jakich tematach można liczyć np. na jego ekspercką wiedzę. Z drugiej
strony spotkanie pomaga prezentować mediom potencjał naukowy uczelni,
różnorodność prowadzonych tu badań. Do udziału w projekcie zapraszam badaczy,
którzy nie są jeszcze medialnie bardzo rozpoznawalni. Oczywiście korzyści są obopólne
- takie osobiste kontakty w mediach, nawiązane w luźnej, swobodnej atmosferze, mogą
się w przyszłości przydać także Państwu.
Termin: 12 grudnia 2019 (czwartek)
Harmonogram godzinowy:
13.00-15.45 - szkolenie warsztatowe dotyczące umiejętności miękkich w zakresie
współpracy z mediami (2 warsztaty do wyboru):
szkolenie 1 – tematyka: aspekty wystąpień od strony werbalnej: celność używanych
argumentów, storytelling, dotarcie do grupy odbiorców itp.
Prowadzący: dr Jakub Bochiński - astronom, z bogatym doświadczeniem zawodowym
(w instytucjach polskich i europejskich) i popularyzatorskim;
http://rzecznicynauki.pl/eksperci/szczegoly/6,jakub-bochi%C5%84ski
szkolenie 2 – tematyka: strona niewerbalna wystąpień: gestykulacja, mimika,
postawa, intonacja itd.; forma: uczestnicy będą pracować z kamerą, nagrywać swoje
wystąpienia, a potem wspólnie je oglądać i analizować;
Prowadzący: dr Anna Wierzbicka - w 2016 została finalistką Konkursu FameLab, jest
m.in. członkiem Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych
http://rzecznicynauki.pl/eksperci/szczegoly/33,anna-wierzbicka

http://www1.up.poznan.pl/klol/index.php/home/kontakt/16pl/kontakt/pracownicy/19-dr-inz-anna-wierzbicka
Ten drugi moduł jest dedykowany szczególnie młodym naukowcom oraz doktorantom i
ma ich zachęcić m.in. do takich form popularyzacji, jak konkurs FameLab
(http://www.famelab.org.pl/), ale oczywiście będzie też dobrym treningiem przed
współpracą z telewizją.
Państwa zachęcam szczególnie do udziału w szkoleniu 2.
O 16.00 dochodzą do nas dziennikarze i zaczynamy "szybkie randki stolikowe" - ta
część potrwa ok. 1 - 1,5 godziny, bo rozmowy w parach będą kilkuminutowe.
Miejsce - w kampusie UwB, na Wydziale Matematyki.
http://math.uwb.edu.pl/pl/adres.php
Zapewniamy uczestnikom napoje i przekąski.
Jak to wszystko wyglądało rok temu można zobaczyć tu:
https://www.facebook.com/pg/uniwersytetwbialymstoku/photos/?tab=album&album
_id=2380421848677187
Bardzo liczę na Państwa zainteresowanie.
Chętnych proszę o przesłanie zgłoszenia drogą mailową do 6 grudnia. W mailu
proszę wskazać wybrane szkolenie oraz w 2-3 zdaniach opisać, czym się Państwo
naukowo zajmują, co Was szczególnie interesuje.
Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona.
W razie pytań służę dodatkowymi informacjami. Moja komórka: 506 195 875.
Pozdrawiam serdecznie
-Katarzyna Dziedzik
rzecznik prasowy
tel. 85 745 70 04
k.dziedzik@uwb.edu.pl

