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W imieniu Fundacji Zaawansowanych Technologii, Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz pozostałych naszych 
Partnerów składamy propozycję zrealizowania w Państwa Szkole 
zajęć wspierających działalność naukową uczniów. 
Zajęcia zaplanowane w ramach Regionalnego Festiwalu Explory’22 
odbędą się w wybranych szkołach w 4 regionach Polski.

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

W programie dla Państwa Szkoły  
przygotowaliśmy następujące zajęcia:↘
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PRZYRODA BYŁA PIERWSZA, CZYLI TECHNOLOGIE Z NATURY
Człowiek od zawsze interesował się otaczającą go przyrodą zafascynowany jej pięknem, bogactwem 
i różnorodnością. Z czasem obserwacje te przerodziły się w zaawansowane badania naukowe, które stały się 
podstawą rozwoju nowych technologii i materiałów. Korzystamy z nich w życiu codziennym nie zdając sobie 
sprawy, że to jednak przyroda była pierwsza.

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.

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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PROWADZĄCY: 

Rafał Wolak, Doświadczony instruktor i właściciel jednego z największych 
ośrodków szkoleniowych pilotów dronów w Polsce. Związany z branżą 
od roku 2014. Przeszkolił do tej pory ponad 3000 osób. Dodatkowo 
posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów obsługowych, gdzie był 
odpowiedzialny za zespół, codzienną pracę i realizację założonych celów 
zarówno operacyjnych jak i finansowych.

WYKŁAD:3.

OPERATOR DRONA 
Zawód Przyszłości (Praktyczne zastosowanie dronów dziś i w przyszłości) 

Nietypowe wykorzystanie dronów, transport medyczny, zrzut obiektów, dostarczenie przesyłek,  ROJE + omówienie 
z uczestnikami ciekawych rozwiązań zgłoszonych w Explory np. Dron Stratosferyczny. 
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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, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie. 
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.

↖ Praca warsztatowa, ok. 25-30 osób. Raczej w klasie, będą potrzebne „wyspy” ze stolików.
↖ Warsztat przeznaczono dla grupy złożonej z nauczycieli i uczniów, zainteresowanych  

podejmowaniem projektów  naukowych.
↖ Czas trwania ok. 1,5 h.

SZKOLENIE: 4.



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.  

Odbyło się już ponad 60 wydarzeń dla pasjonatów innowacji i nowych technologii.  
Wzięło w nich udział ponad 40 000 osób.   

Zapraszamy do wspólnych działań.

Z radością, Zespół Explory

POTRZEBUJEMY TALENTÓW. 
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Dofinansowano z Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki  
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