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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. 



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.

PROWADZĄCA: 

dr Katarzyna Kołacz, Absolwentka Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat zajmuje 
się prowadzeniem badań naukowych związanych z optyką oraz zagadnieniami innowacji, klastrów, 
powiązań kooperacyjnych. Obok pracy naukowej zajmuje się propagowaniem nauki i edukacją osób 
w różnym wielu. Współpracuje w ramach swoje działalności gospodarczej z instytucjami kultury, 
stowarzyszeniami, fundacjami, firmami zajmującymi się edukacją 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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3.

POTĘGUJ MOZLIWOŚCI Z POLITECHNIKĄ ŁÓDZKĄ 
Prezentacja nowoczesnej oferty kształcenia w Uczelni dotyczyła będzie metod kształcenia, 
oferty edukacyjnej uczelni oraz możliwości rozwoju, jakie stoją przed studentami Politechniki 
Łódzkiej. Po prezentacji uczniowie będą mogli zadawać pytania.

PROWADZĄCY: 
dr Rafał Ledzion, Politechnika Łódzka, Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych, Instytut Fizyki

SOCIAL MEDIA – BIZNES CZY STYL ŻYCIA?
Prezentacja nowego kierunku studiów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego:  
Digital Communication and Social Media for Management. Jest to zupełnie nowy kierunek 
studiów pierwszego stopnia stacjonarny.

PROWADZĄCA: 
dr Kinga Stopczyńska, Katedra Marketingu, Zakład Podstaw Marketingu Uniwersytetu Łódzkiego. 
Autorka dziesiątek publiakcji z zakresu komunikacji marketingwej, Public Relationas i Social Media.

PREZENTACJA:
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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.

PROWADZĄCA:

dr Katarzyna Kołacz, Absolwentka Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat zajmuje 
się prowadzeniem badań naukowych związanych z optyką oraz zagadnieniami innowacji, klastrów, 
powiązań kooperacyjnych. Obok pracy naukowej zajmuje się propagowaniem nauki i edukacją osób 
w różnym wielu. Współpracuje w ramach swoje działalności gospodarczej z instytucjami kultury, 
stowarzyszeniami, fundacjami, firmami zajmującymi się edukacją 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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Dofinansowano z Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki  
Ministra Edukacji i Nauki
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