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W programie dla Szkoły przygotowaliśmy  
następujące zajęcia: ↘

Celem naszego działania jest pokazanie uczniom,  
że nauka jest potrzebna, ciekawa a prace  
nad rozwijaniem projektów naukowych można  
z powodzeniem realizować już w szkole. 



METR DO MINUS DZIEWIĄTEJ - ŚWIAT W SKALI NANO
Świat w skali nano często porównywany jest do rzeczywistości milion razy mniejszej od główki szpilki. Trudno 
go sobie wyobrazić, a co dopiero nim operować. To zupełnie inny świat niż ten, który nas otacza, i do którego 
jesteśmy przyzwyczajeni. Nanoinżynieria ma potencjał, aby zmienić otaczający nas świat. Może to doprowadzić 
do rewolucyjnych przełomów w wielu branżach. Czym jest nanoinżynieria, jak działa i jak może pomóc zmienić 
nasze życie?

PROWADZĄCA: 

Katarzyna Fedoruk, doktorantka na Politechnice Wrocławskiej w dziedzinie nauki fizyczne. Ukończyła 
studia na specjalizacji nanoinżynieria, posiada dwuletnie doświadczenie zawodowe  w nanotechnologii, 
obecnie zajmuje się materiałami o strukturze perowskitu, które są wykorzystywane w fotowoltaice. 

WYKŁAD Z POGADANKĄ:1.
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ODGADYWANIE PRZYSZŁOŚCI. MEGATRENDY I WYZWANIA.
Nasz świat się zmienia. W jakim kierunku? Czego się spodziewać?  
Jakie obszary stają się najważniejsze i jakie wyzwania stoją przed światem nauki? 

PROWADZĄCA: 

Joanna Brzoskowska-Czerepiuk,  
Doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,  
przedsiębiorca działający w ramach nowych,  
innowacyjnych, młodych firm, coach.

PREZENTACJA:2.
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Pogadanka o Zakładzie Doświadczalnym oraz degustacja  
owoców liofilizowanych wykonanych w Zakładzie.

PROWADZĄCY: 

Michał Buda,  
Kierownik Oddziału ds. Badawczo-Rozwojowych  
z Zakładem Doświadczalnym

WYKŁAD:3.
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JAK ORGANIZOWAĆ PROJEKTY NAUKOWE – METODA DESIGN THINKING.
Pracę nad definiowaniem i rozwojem projektów naukowych w szkole można ubrać w konkretne metody działania, 
które taką pracę usprawniają i ułatwiają. Dr Adam Czyżewski od wielu lat obok pracy naukowej zajmuje się 
propagowaniem nauki i edukacją.

PROWADZĄCY: 

dr Adam Czyżewski, Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.  
Specjalizuje się w projektowaniu i wykonywaniu optycznych urządzeń kontrolno-pomiarowych. 
Od początku kariery silnie zaangażowany w działalność edukacyjną. Wieloletni animator  
i trener działań popularyzujących naukę. Właściciel firmy prowadzącej edukację nieformalną.

SZKOLENIE: 4.
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Dzięki utalentowanym ludziom, realizującym swoje pasje, żyje się nam coraz lepiej i wygodniej. 
Mamy nieograniczony dostęp do prądu, bezpieczne samochody, skuteczne lekarstwa, a kto wie,  
co jeszcze mogą wnieść do wspólnego świata w przyszłości utalentowani młodzi ludzie. 

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Zaawansowanych Technologii, która od 11 lat promuje 
innowacyjność, popularyzuje naukę oraz wspiera, rozwija i sieciuje młode talenty.

Flagowym działaniem Fundacji jest program E(x)plory łączący młodych naukowców i autorytety naukowe, 
start-up’y oraz duże przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne,  
szkoły, edukatorów i najlepsze uczelnie, duże miasta i małe miejscowości.  

Od 2012 roku zorganizowaliśmy blisko 40 wydarzeń dla pasjonatów nauki i technologii  
w różnych miastach Polski, w których wzięło udział łącznie ponad 25 000 osób. 

Zapraszamy do wspólnych działań.

Z radością, Zespół Explory

POTRZEBUJEMY TALENTÓW. 
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