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_5 konferencja ICCOPT 2016
W dniach 6-11 sierpnia 2016 r. w Tokio (Japonia) odbyła
się 5. międzynarodowa konferencja ICCOPT 2016 (The Fifth International Conference on Continuous Optimization).
WMIiE UZ reprezentowali: prof. dr hab. Jerzy Motyl i dr
hab. Mariusz Michta, prof. UZ.

__wydział PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII
_Jak przywracać światu osoby z autyzmem?
W bieżącym roku Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” w Zielonej Górze świętuje swoje
15-lecie. Jubileusz stał się dobrą okazją do zorganizowania
ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Jak przywracać
światu osoby z autyzmem? Współczesne badania i dobre
praktyki.
W dniach 21-22 października 2016 r. Zielona Góra będzie
polskim centrum rozmów o autyzmie!
Podczas dwóch
dni
wykładów,
warsztatów i dyskusji poruszymy
temat diagnozy,
terapii, diety, komunikacji,
rozwoju społecznego
i
seksualności
osób ze spektrum
autyzmu.
Konferencja
będzie miała charakter naukowy i
interdyscyplinarny, a do udziału w niej zostali
zaproszeni znani
specjaliści, m.in.
prof. dr hab. Ewa
Pisula, dr Barbara
Winczura,
Maja
Anuszkiewicz, dr Magdalena Grycman, dr Anna Waligórska,
dr Nela Grzegorczyk, dr Izabela Fornalik, Maria i dr Michał
Wroniszewscy.
Zachęcamy do skorzystania z ich wiedzy i doświadczenia,
do udziału w naszej konferencji.
Zapraszamy specjalistów, terapeutów, nauczycieli, studentów, a także rodziców dzieci ze spektrum autyzmu. Jesteśmy przekonani, że obecność ekspertów da możliwość
podjęcia trudnych, ale jakże istotnych tematów i przyczyni
się do pogłębienia wiedzy i wszechstronnej analizy dotychczasowych informacji i działań na rzecz osób z autyzmem.

zebrał Joachim Syga

Współorganizatorem konferencji jest Uniwersytet Zielonogórski (Katedra Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki
Społecznej). Patronat nad konferencją objęła Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz
Porozumienie Autyzm Polska.
Zapraszamy do udziału w konferencji!
Szczegółowy program, formularz zgłoszeniowy i dalsze
informacje znajdują się na stronie: https://edu.dalejrazem.pl/konferencja
Organizatorzy

_WIOSKA INDIAŃSKA

__fot. z wydziału

__wydział Matematyki,
Informatyki i ekonometrii

Podczas konferencji odbyło się 15 sesji tematycznych
w zdecydowanej większości dotyczących problemów optymizacji. Profesorowie J. Motyl i M. Michta przedstawili
swoje ostatnie wyniki badań w dwóch z nich:
– prof. Jerzy Motyl podczas referatu Order convex seletions of set-valued functions and their and their applications to convex optimizations w ramach sekcji Set-valued
and Vector Optimzation,
– prof. Mariusz Michta podczas referatu Properties of
weak solutions to stochastic inclusions and their applications in optimization problems w ramach sekcji Stochastic
Optimization: Theory and Algorithms.

Motywem przewodnim festynu dla rodziców i dzieci jaki
odbył się w maju na Uniwersytecie Zielonogórskim z okazji
VI Dni Opieki Rodziny Zastępczej była Wioska Indiańska.
Uczestnicy mogli poznać kulturę Indian oraz świat dzikich
zwierząt. Prowadzącymi były Wioletta Wojciechowicz i Katarzyna Zajko – studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Organizacją wydarzenia zajęli się studenci II roku studiów
licencjackich z pedagogiki opiekuńczo–wychowawczej
i profilaktyki. Przygotowania studentów nadzorowała dr
Anna Szczęsna-Szeib oraz dr Elżbieta Turska.
Impreza skierowana była do dzieci w przedziale wiekowym 3-6 lat oraz ich rodziców i opiekunów. Festyn miał na
celu promowanie zdrowego i aktywnego sposobu spędzania
wolnego czasu z całą rodziną. Dzięki sprzyjającej pogodzie, studentom udało się zrealizować ustalony plan zajęć,
w efekcie czego w imprezie uczestniczyło blisko 200 osób.
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Studenci przygotowali wiele atrakcji i zadań do wykonania, które nie sprawiały dzieciom trudności. Wręcz
przeciwnie, rozbudzały wiele pozytywnych emocji. Konkurencje rozbudzały dziecięcą wyobraźnię i zmysły, uczyły
kreatywnego myślenia i miały formę edukacyjną.
Wszyscy uczestnicy zostali powitani na pierwszym stanowisku, gdzie otrzymali mapkę i plan imprezy. Opiekunowie
stanowiska wręczyli dzieciom imienne dyplomy, które zostały zapełnione pieczątkami za wykonanie zleconych im
zadań. Rozdano także soczki, aby dzieci miały energię do
wykonania wszystkich konkurencji, a potem uczestnicy ruszyli na „podbój indiańskich stanowisk”.
Studenci przygotowali wiele atrakcji, z których dzieci
z chęcią korzystały. Ciekawi przygód kilkulatkowie swoją zabawę rozpoczęli od wylosowania dla siebie indiańskich imion.
Kolejne stanowiska, które dzieci odwiedzały to RZUT DO CELU
i CUKIEREK W FASOLI. Dużym zainteresowaniem cieszyło się
stanowisko z balonami, z których studentki tworzyły dla dzieci różne wzory oraz stanowisko z bańkami mydlanymi. Każde
dziecko mogło poczuć prawdziwy indiański klimat malując
twarze różnokolorowymi farbami oraz zakładając barwne
pióropusze. Tropiąc ślady dzikich zwierząt maluchy wykazały
się ogromną wiedzą i sprytem. Rodzice i opiekunowie wspierali oraz dopingowali swoje pociechy. Studenci zapewnili rodzinom sporo zabawy i wywołali dużo uśmiechu na twarzy.
Wielu rodziców również brało aktywny udział w konkurencji
przejścia przez TUNEL. Każdy, aby zakończyć zadanie, musiał rzucić kostką do gry i wykonać zadanie przydzielone do
ilości oczek znajdujących się na niej. Po przejściu przez MINI
TOR PRZESZKÓD, dzieci biegły do kolorowej chusty, którą zajmowała się młodzież ze świetlicy „Pracownia Twórczych Poszukiwań” przy Pełnomocniku ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych pod okiem Estery Stadnik i Karoliny Bazydło–
Stodolnej. Zabawy z chustą animacyjną przygotowała Sandra
Głąb, Kevin Olech oraz Dominik Kubus.
Po wykonaniu zadań i uzbieraniu na dyplomach wszystkich pieczątek, dzieci udawały się do stoiska z nagrodami.
Upominki wywoływały na ich twarzach dużo uśmiechu, co
bardzo spodobało się organizatorom. Obdarowanie dzieci
było możliwe dzięki Rzecznikowi Praw Dziecka i Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej. Swój udział mieli również - Lech Kornosz z Hufca ZHP w Zielonej Górze,
który przygotował plakietki dla uczestników oraz Barbara
Maciejewska–Durda z Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie im. rotmistrza Witolda Pileckiego, która zaopatrzyła festyn w wypieki.
Bezpieczeństwo uczestnikom festynu zapewnili sierż.
sztab. Małgorzata Nitecka i sierż. sztab. Waldemar Towpik.
Dzieci wraz z rodzicami miały okazję nauczyć się pierwszej
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prowadziła Marlena Piecha wraz z Harcerskim Klubem Ratowniczym. Dzieci zdobyły dużą wiedzę, świetnie się przy
tym bawiąc.
Występami artystycznymi zaszczyciły nas wokalistki (Patrycja Stanek, Wiktoria Gamor oraz Magda Korbanek) z grupy wokalnej z Gimnazjum nr 3 im. Józefa Chełmońskiego
w Zielonej Górze, przygotowane przez Macieja Sławnego.
Nie mogło również zabraknąć grup tanecznych, które swoim tańcem przyciągały nie tylko małych uczestników, ale
i tych starszych. Dużym atutem były różne style taneczne grup, co bardzo zaciekawiło naszych młodych widzów.
Uczestnicy w rytm muzyki próbowali naśladować koleżanki
z pokazu (Legal Squad, Nastki i Layla Amira).
Dużym zainteresowaniem cieszył się występ Arletty Urbanowskiej z Centrum Szkolenia i Terapii SMILE, która opowiedziała czym się zajmuje, dokładnie przedstawiła na czym
polega dogoterapia, jej cele i do kogo można się zgłosić, gdy
jest konieczność zastosowania tej terapii. Oczywiście psi terapeuci również przyjechali ze swoją Panią, aby się zaprezentować. Maluchy mogły głaskać i karmić zwierzęta oraz bawić
się z nimi, do czego nie trzeba było ich długo zachęcać. Nie
zabrakło również atrakcji dla fanów wozów strażackich, którzy mogli taki samochód obejrzeć z bliska. Straż Pożarna OSP
Zabór zorganizowała prezentację sprzętu strażackiego, po
czym każdy mógł poczuć się jak prawdziwy strażak.
Po wielu atrakcjach przyszedł czas na chwilę spokoju
i relaksu, czyli na opowieści o Indianach NAWAHO. Na placu
Uniwersytetu Zielonogórskiego zapadła chwila ciszy, ponieważ dzieci z dużym zainteresowaniem wsłuchiwały się w historię. Opowieść oraz prezentację stroju indiańskiego przeprowadziła Małgorzata Zajdel z Polskiego Stowarzyszenia
Przyjaciół Indian. Podsumowaniem imprezy był pokaz motocyklistów przygotowany przez Lubuską Grupę Motocyklową.
Jak co roku nasz majowy festyn organizowany charytatywnie przez Uniwersytet Zielonogórski, cieszył się dużą
ilością gości. Uczestnikami były głównie dzieci z rodzin adopcyjnych z terenu Zielonej Góry i okolic. W przyszłości
gorąco zachęcamy do uczestnictwa w imprezie wszystkich
mieszkańców miasta Zielona Góra. Mamy nadzieję, że z
każdym kolejnym rokiem uczestników będzie przybywać,
ponieważ jest to bardzo pozytywna forma spędzania wolnego czasu z rodziną, w dodatku na świeżym powietrzu.
Po raz kolejny pragniemy podziękować osobom, które swoim
udziałem uświetniły festyn i pomogły w jego realizacji. Przeznaczona dla wszystkich rodzin impreza, organizowana jest co
roku. Osoby, które z różnych przyczyn nie mogły wziąć udziału
w tegorocznej zabawie, zachęcamy do przybycia w przyszłym
roku. Mamy również nadzieję, że tegoroczni uczestnicy są zadowoleni z naszej pracy, i że z chęcią wrócą do nas za rok.
Magdalena Osuch, Angelika Trębuła

