TEMAT LEKCJI – EDUKACJA MEDIALNA
W PROGRAMIE :
• POPULARNI BLOGERZY - CRAZY NAUKA
• WYKŁADY I WARSZTATY NAUKOWE DLA MŁODZIEŻY
• MŁODZI NAUKOWCY I ICH PROJEKTY BADAWCZE
• ZAJĘCIA DLA NAUCZYCIELI

Bądźcie z nami 9 czerwca online na PLATFORMIE HOPIN

Regionalny Festiwal Naukowy E(x)plory w Łodzi - online
9.06.2021 r.
GODZINA

SCENA (STAGE)

9:00-10:00

10:00-10:30

Otwarcie wydarzenia
Goście specjalni: Wiktor Kuś
i Dorian Żorna, Laureaci
E(x)plory 2020

10:30-11:30

Wykład „Jak prowadzić dyskusję
na temat pandemii COVID-19
i szczepień w social mediach?” –
CRAZY NAUKA

11:45-12:45

Wykład „Wirtualne cieniewrogowie czy bohaterowie
w sieci” - dr Artur Modliński,
Uniwersytet Łódzki

13:00-14:00

14:00-15:45

SESJE (SESSIONS)

SESJE (SESSIONS)

Warsztat „2F - fakt i fake, czyli jak
poszukiwać informacji w Internecie”
- dr Katarzyna Kołacz i dr Adam
Czyżewski

Wykład „Social media – prawda
jest tylko jedna” – dr hab. prof.
PŁ Grzegorz Szymański,
Politechnika Łódzka

Temat dla Nauczyciela
Filmy, które uczą - rozmowa Zuzanny
Ziajko z Justyną Dominiak , NHEF

Wykład „Pułapki statystyczne”
– Mateusz Sieniawski, Laureat
E(x)plory 2017

ABC Konkursu E(x)plory

Wykład „Nowe technologie w
służbie człowiekowi” – inż..
Natalia Bartłomiejczyk,
Politechnika Łódzka

Warsztat „Ucz (się) z TikTokiem!” Agata Ciesielska, Pomorski Park
Naukowo-Technologiczny Gdynia

Wykład „Własność
intelektualna w Twojej szkole...
i po szkole też!” – Marek
Gozdera i Piotr Wiatrowski,
Urząd Patentowy RP

Prezentacja projektów biorących udział w Regionalnym Etapie Konkursu
E(x)plory w Łodzi

PRZERWA
16:00-16:30
Ogłoszenie wyników
Konkursu E(x)plory

STREFA EXPO
(stale w godz. 9-17)
Pokoje z zajęciami :
• Wykład „Teorie spiskowe
związane z kosmosem - jak
powstają i jak nie dać się
wkręcić – CRAZY NAUKA
(najlepsze z E(x)plory 2020)
• Wykład „Jak rozbrajać
naukowe mity” -- CRAZY
NAUKA
(najlepsze z E(x)plory 2020)
• Pokaz „Poznaj pracę rafinerii i
sposób przerobu ropy
naftowej” – Grupa LOTOS
(najlepsze z E(x)plory 2020)
Pokoje partnerów :
• Grupa LOTOS
• Polpharma
• Miasto Gdynia/Pomorski Park
Naukowo-Technologiczny
Gdynia
• Miasto Łódź
• Bionanopark
• Młodzi w Łodzi

Regionalny Festiwal Naukowy E(x)plory w Łodzi - online
9.06.2021 r.
Jak empatycznie i asertywnie prowadzić dyskusję na temat pandemii
COVID-19 i szczepień w social mediach
wykład, scena, godz. 10:30
CRAZY NAUKA - Aleksandra i Piotr Stanisławscy
Aleksandra i Piotr Stanisławscy.
Twórcy Crazy Nauki. Małżeństwo, które od ponad dekady
pisze o nauce. Blogerzy z wyboru, dziennikarze naukowi z
powołania. Laureaci nagród POP Science Śląskiego Festiwalu
Nauki w 2020 roku: za bloga Crazy Nauka i za audycję „Homo
Science” w radiu TOK FM. Zdobywcy nagrody Popularyzator
Nauki PAP Nauka w Polsce.

Wirtualne cienie- wrogowie czy bohaterowie w sieci
wykład, scena, godz. 11:45
dr Artur Modliński, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
Gdy wchodzisz do przestrzeni internetowej, coś czai się w tle.
Podświadomie czujesz ten wzrok, ale nie wiesz do kogo należy i
czemu Cię obserwuje. To tak zwane "Wirtualne Cienie samego
Ciebie" - kopie wszystkiego co robisz w sieci. Podczas spotkania
poznasz je dokładniej, dowiesz się kto je tworzy i w jakim celu. Co
więcej, wspólnie poszukamy rozwiązania aby Cienie nie stanowiły dla
Ciebie zagrożenia.

Regionalny Festiwal Naukowy E(x)plory w Łodzi - online
9.06.2021 r.
2F - fakt i fake, czyli jak poszukiwać informacji w Internecie
warsztat, sesje, godz. 9:00
dr Adam Czyżewski, dr Katarzyna Kołacz
W dzisiejszym świecie każdego dnia dociera do nas mnóstwo informacji.
Ich źródłem jest: telewizja, radio, internet, gazety, kolorowa prasa,
znajomi.... Ale czy wszystkie usłyszane lub przeczytane informacje
zasługują na miano: faktu. A może są to tylko niepotwierdzone informacje
albo opinie poszczególnych osób. W trakcie warsztatu uczestnicy poznają
metody filtrowania tych wiadomości oraz nauczą się precyzyjnego
przekazywania informacji (faktów) swoim odbiorcom.

Pułapki statystyczne
wykład, sesje, godz. 10:30
Mateusz Sieniawski, Finalista Konkursu E(x)plory 2017
Na zajęciach przedstawię różne zagadki związane z wizualizacją danych
i statystyką. Pokażę, na co uważać, a także uczestnicy będą mieli okazję
znaleźć błędy popełnione przy rzeczywistej analizie danych lub
wnioskowaniu statystycznym. Uczestnicy dowiedzą się na przykład:
- czy gra aktorska Nicolasa Cage'a powoduje utonięcia,
- jak szkolić pilotów wojskowych,
- dlaczego im ktoś jest niższy, tym ma dłuższe włosy.

Regionalny Festiwal Naukowy E(x)plory w Łodzi - online
9.06.2021 r.
Social media – prawda jest tylko jedna
wykład, sesje, godz. 9:00
dr hab. prof. PŁ Grzegorz Szymański,
Politechnika Łódzka
Jak odróżnić fake od prawdy w social mediach? Jakie
tajemnice skrywa regulamin mediów
społecznościowych? I kto przeczytał regulamin
i politykę prywatności?
Na te i inne pytania postara się odpowiedzieć
prelegent Grzegorz Szymański.

Ucz (się) z Tik Tokiem
warsztat, sesje, godz. 13:00
Agata Ciesielska, PPNT Gdynia
Czy TikTok to tylko wyzwania i śmieszne filmiki? Czy można tam się
czegoś nauczyć? Czy dowiesz się czegoś o swoich pasjach? A może jak możesz pokazać swoje pasje i wiedzę na TikToku innym?
Na warsztatach przy pomocy metod design thinking
zaprojektujemy treści edukacyjne na TikToka - zrobimy badanie
rynku, podziałamy z tworzeniem pomysłów na treści
i sprototypujemy pierwsze projekty.

Regionalny Festiwal Naukowy E(x)plory w Łodzi - online
9.06.2021 r.
Nowe technologie w służbie człowiekowi
wykład, sesje, godz. 11:45
inż. Natalia Bartłomiejczyk, UbiCOMP
Politechnika Łódzka

Czy umiecie sobie wyobrazić świat bez technologii? Pewnie
to trudne, bo na dobre zagościły w naszym życiu
i stały się jego codziennością. Nic zatem dziwnego,
że naukowcy z dyscypliny HCI (Human-Computer
Interaction) szukają coraz to nowych sposobów wsparcia
człowieka i ułatwienia mu życia właśnie dzięki technologii.
Podczas naszego wykładu poznacie przykłady
innowacyjnych urządzeń opracowanych przez studentów
z koła naukowego UbiCOMP.
TEMAT DLA NAUCZYCIELA - Filmy, które uczą
sesje, godz. 10:30
Rozmowa Zuzanny Ziajko z Justyną Dominiak z Nowych
Horyzontów Edukacji Filmowej
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej od 15 lat pomagają uczyć poprzez
filmy. Filmy, które poruszają ponadczasowe tematy, opowiadają ważne
historie, wzruszają i uczą. Dodatkowo są spójne z podstawą
programową!
Warto skorzystać z programu jako dodatkowego wsparcia dla swoich
uczniów. To świetny sposób na urozmaicenie formy przekazu i
rozbudzenie zainteresowania wśród uczniów. Jak to zrobić? I dlaczego
warto? O tym Zuzannie Ziajko opowie dzisiaj przedstawicielka
Stowarzyszenia Nowe Horyzonty - Justyna Dominiak

Regionalny Festiwal Naukowy E(x)plory w Olsztynie - online
9.06.2021 r.
ABC Konkursu E(x)plory
sesje, godz. 11:45
Agata Balak z Fundacji Zaawansowanych Technologii
Podczas webinarium przybliżę ideę Konkursu Explory, jego zasady i przebieg, do
kogo jest kierowany oraz jak się do niego przygotować. Przedstawię przykładowe
tematy projektów z różnych dziedzin. Odpowiem na najczęściej pojawiające się
pytania od osób rozważających udział w konkursie. Będzie można też zadać
własne. Opowiem również o programach wsparcia jakie oferuje uczniom Program
Explory – o programie mentorskim oraz o programie grantowym, do których
nabory ruszają już po wakacjach.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych uczniów, nauczycieli oraz rodziców.

MŁODZI NAUKOWCY I ICH PROJEKTY BADAWCZE

Prezentacja projektów naukowych
biorących udział
w Regionalnym Etapie Konkursu
E(x)plory 2021 w Łodzi
14:00-15:45 w SESJACH

Regionalny Festiwal Naukowy E(x)plory w Łodzi - online
9.06.2021 r.
Najlepsze zajęcia z E(x)plory 2020
• Wykład „Teorie spiskowe związane z kosmosem - jak powstają i jak nie dać się wkręcić” - CRAZY NAUKA
• Wykład „Jak rozbrajać naukowe mity” - CRAZY NAUKA
• Pokaz „Poznaj pracę rafinerii i sposób przerobu ropy naftowej” - Grupa LOTOS
wykłady nagrane, strefa EXPO, dostępne w godz. 9-17

Do udziału w warsztatach, wykładach i pokazach zapraszamy
wszystkich pasjonatów nauki, uczniów, nauczycieli

i całe społeczności szkolne.
Poziom zajęć nakierowany jest na odbiorców od 13 r.ż.

Wydarzenie odbywa się 9 czerwca online na platformie HOPIN.
Konieczna jest rejestracja TUTAJ
KONKURS
Z NAGRODAMI
Aby uczniowie mogli
się zapisać
prześlij im ten link

na stronie: www.explory.pl/2020
https://hopin.com/events/regionalny-festiwal-e-x-plory-w-lodzi

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Jeśli masz pytania napisz do nas na adres: warsztaty@explory.pl lub zadzwoń pod nr 784 025 476

Serdecznie zapraszamy do wspólnego oglądania i eksplorowania!

