
                                                           
 

SPOTKANIA AKADEMICKIE na UG 

z zakresu kompetencji społecznych 

 

Oferta dla szkół ponadgimnazjalnych w roku 2017 

 
2 grudnia 2017 

Buntownicy, skandaliści, wariaci - czyli oblicza artystycznego radykalizmu 

Łamią tabu, gwałcą konwencje, szokują i oburzają. Ale jednocześnie fascynują 

bezkompromisowością i odwagą. Każda epoka miała swoich artystów-odmieńców, którzy  nie 

mieścili się w obowiązujących normach i w prowokacyjny sposób kwestionowali istniejący 

porządek świata. Taka prowokacja miewa niezwykłą siłę: każe nam zmierzyć się z najtrudniejszymi 

tematami, obnaża fałsz i obłudę, dotyka tego, czego najbardziej się boimy lub wstydzimy. Czasem 

staje się drogowskazem dla kolejnych pokoleń. Zapraszamy Was na spotkanie z twórczością 

artystów ekstremalnych, która jest wyjątkowym wyzwaniem dla naszego rozumu i wrażliwości. 

Zajmiemy się okrucieństwem i perwersją, mroczną stroną ludzkiej natury i czarnym humorem, 

absurdem i metafizyką, szaleństwem i odmiennymi stanami świadomości. Spokojnie – będziecie w 

dobrych rękach! 

 

Rekrutacja internetowa trwa od 13.11.2017 do 25.11.2017 na stronie 

https://zdolnizpomorza.konfeo.com/pl/groups  

 

9 grudnia 2017  

Zachwyca czy nie zachwyca - czyli o trudnej sztuce odbioru dzieła 

Miewają z tym problemy nawet zawodowi krytycy, a cóż dopiero przeciętny zjadacz chleba – jak 

zrozumieć i ocenić utwór literacki, dramat, przedstawienie teatralne? Czy istnieją obiektywne 

kryteria wartościowania czy wystarczy zdać się na własny gust i intuicję? Jak ustalić, co autor miał 

na myśli? Historia zna wiele sytuacji, gdy dzieło, które dziś uznajemy za wybitne, zostało 

zignorowane, wzgardzone lub źle odczytane. Spróbujmy przyjrzeć się takim trudnym przypadkom i 

przećwiczyć różne strategie odbioru i interpretacji. Na rozgrzewkę proponujemy pracę z utworem 

dramatycznym, a na wyższym szczeblu trudności – z jego sceniczną realizacją. Może w którymś z 

Was obudzi się przyszły krytyk teatralny? 

 

Rekrutacja internetowa trwa od 20.11.2017 do 02.12.2017 na stronie 

https://zdolnizpomorza.konfeo.com/pl/groups  

 

 
SPOTKANIA AKADEMICKIE są darmowe i odbywają się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego       

w Gdańsku-Oliwie (ul. Wita Stwosza 55). Każde spotkanie odbywa się w godzinach 9:45 – 15.45 i składa z 6 godzin 

zajęć (1 wykład i 2 ćwiczenia) oraz 45-minutowej przerwy obejmującej zajęcia aktywizujące i bezpłatny posiłek. 

Zajęcia prowadzą wykładowcy akademiccy z Wydziału Filologicznego. 

 

Aby zostać uczestnikiem wybranego spotkania, uczeń musi w okresie wyznaczonym na rekrutację przesłać zgłoszenie 

za pomocą linku rejestracyjnego: https://zdolnizpomorza.konfeo.com/pl/groups oraz wydrukować, podpisać                 

(w przypadku uczniów niepełnoletnich podpis składa rodzic) i przynieść na spotkanie zestaw dokumentów dostępnych 

na stronie: https://mat.ug.edu.pl/zdolni/download.  
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