SZKOLENIA /WARSZTATY DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI
1. Dyrektor/Nauczyciel/Uczeń w mediach
Autoprezentacja i wystąpienia medialne.
Dla dyrekcji i nauczycieli
Media masowe to nieodzowny element komunikacji. Budują wizerunek instytucji
i jest on oceniany w wielu przypadkach, przez pryzmat osób, które reprezentują je na
zewnątrz. Na warsztatach zapoznamy się z funkcjonowaniem w medialnym świecie.
Poznamy zasady i sposoby radzenia sobie z prezentacjami on-line, pracy z kamerą,
sztuką prezentacji w krótkich wypowiedziach, radzenia sobie ze stresem i mową ciała.
PROWADZĄCY:
Marcin Centkowski - absolwent socjologii i politologii w specjalności "doradztwo polityczne i medialne" UMK. Od ponad 20 lat związany z mediami. Od 2013 roku rzecznik
prasowy Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Administrator mediów społecznościowych CNMW. Specjalista w zakresie marketingu instytucji kultury. Twórca programów radiowych i telewizyjnych. Moderator i uczestnik licznych sesji na konferencjach
naukowych oraz środowiskowych ("Interakcja-Integracja" czy konf. Stowarzyszenia
ECSITE). Realizator transmisji internetowych i ﬁlmów edukacyjnych w CNMW
Dorota Nijaki-Bujnarowska - absolwentka Katedry Graﬁki, Wydziału Sztuk Pięknych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, oraz Wydziału Projektowania Wyższej
Szkoły Sztuki Stosowanej w Poznaniu. Współpracowała z magazynami modowymi,
odpowiedzialna za wizerunki ludzi z mediów, kultury i sztuki. Pracowała dla dużych
podmiotów komercyjnych oraz instytucji kultury. Wieloletnie doświadczenie edukacyjne w zakresie sztuk plastycznych i szeroko pojętej kultury. Edukatorka i pedagożka.
Twórczyni programów edukacyjnych i szkoleń. Obecnie Specjalistka ds. oferty kulturalnej w dziale Naukowo-Edukacyjnym i Wydarzeń Kulturalnych w CNMW
Izabela Rosińska - absolwentka ﬁlologii polskiej i kulturoznawstwa na UMK
w Toruniu. W trakcie studiów udzielała się w amatorskim teatrze, grupie recytatorskiej
oraz w cyklu warsztatów dla dzieci ,,Filmogranie” . Dziennikarka i prezenterka radiowa.
Konferansjerka
licznych imprez plenerowych. Obecnie animatorka kultury
w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, tworzy i współprowadzi warsztaty, nagrywa
i montuje ﬁlmy edukacyjne.

Grupa: 7-10 osób
Cena: 600 zł brutto od osoby

ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń

Cena zawiera:
8 h szkolenia
lunch i przerwy kawowe
materiały dydaktyczne
certyﬁkat uczestnictwa

https://mlynwiedzy.org.pl/

tel. + 48 56 690 49 51

