
 
 

XIV FESTIWAL NAUKI, TECHNIKI I SZTUKI  7-14 IV 2014  
 

8 Kwietnia 
 

10:30-12:00  Odkrywamy siebie, odkrywamy świat- twórcze warsztaty interaktywne 

                     (dr Kamila Lasoci ńska, dr El żbieta Dul-Ledwosi ńska) 

Miejsce: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi , ul. Sterlinga 26, K324 

 

OPIS IMPREZY : Zajęcia mają formę warsztatu, którego celem jest: 

- wspomaganie kreatywności uczniów 

- samopoznanie i autoprezentacja 

- kreowanie własnego wizerunku 

- kreacja własnej przestrzeni wizualnej 

- wzbogacanie doznań estetycznych i rozwijanie percepcji 

- stymulowanie myślenia twórczego i wzbogacanie wyobraźni 

- współpraca z innymi uczniami w pracy grupowej 

 

Zgłoszenia: tel. 600159848, e-mail klasocinska@interia.pl  
 
 
12:30-14:00 Odkrywamy świat rozproszonych ról (dr Kamila Witerska) 

Miejsce: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi , ul. Rewolucji 1905 r. nr 52, H112 

 

OPIS IMPREZY: Warsztat skierowany jest do licealistów znajdujących się na ciekawym a jednocześnie trudnym etapie rozwoju określanym 

przez Erika Eriksona kryzysem psychospołecznym „tożsamość a rozproszenie ról”.  Warsztat próbuje pomóc młodym ludziom w 

poszukiwaniu własnej tożsamości i spróbowaniu siebie w rozmaitych rolach w laboratoryjnych i bezpiecznych warunkach. 

 

Zgłoszenia: tel. 426315004, e-mail mdobkowska@ahe.l odz.pl 

 

9 Kwietnia 

 

15:00-17:00 Odkrywamy świat osób niesłysz ących – warsztaty integracyjne dla dzieci  

słysz ących i niesłysz ących (dr El żbieta Wo źnicka, mgr Tomasz Romanowski) 

Miejsce: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi , ul. Sterlinga 26, K321 

 

OPIS IMPREZY: Zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Będzie to spotkania dzieci z wadą słuchu z SOSW dla Dzieci Niesłyszących w 

Łodzi i grupą innych dzieci, którzy zgłoszą się na festiwal. Dzieci słyszące zapoznają się z zasadami komunikacji w języku migowym, 

poznają kilka migów. Będą uczestniczyć we wspólnych grach i zabawach integracyjnych, mających na celu zbliżenie i wzajemne poznanie 

się. Celem warsztatu będzie również uwrażliwienie osób słyszących na problemy osób niesłyszących, przeciwdziałanie dyskryminacji ze 

względu na wadę słuchu.  Uczestnicy warsztatu poznają swoje własne zainteresowania, sposoby uczenia się itp. 

 

Zgłoszenia: tel. 426315004, e-mail mdobkowska@ahe.l odz.pl 



 

10 Kwietnia 

 

10:00-13:00 Łód ź nad Łódk ą (mgr Bogdan Lewicki) 

pocz ątek wycieczki ul. Sporna-Wojska Polskiego 

 

OPIS IMPREZY: Spacer doliną rzeki Łódki. Wycieczka z pogadanką. Spacer rozpocznie się w na Dołach, trasa wycieczki rozciągać się 

będzie wzdłuż doliny rzeki Łódki i zakończy się przy Manufakturze. Uczestnicy poznają związki przyrody z przemysłem łódzkim i znaczenie 

tej doliny dla rozwoju włókiennictwa w Łodzi.  

Poznają walory trenów zielonych w Łodzi, zapoznają się z dendroflorą parków na trasie wycieczki. 

 

Zgłoszenia: tel. 426315004, e-mail mdobkowska@ahe.l odz.pl 

 

 

11:00-12:30 Ekspresja twórcza jako droga do lepszeg o poznania siebie (mgr Joanna 

Grzegorzewska- Sitek, mgr Katarzyna Tłuczek) 

Miejsce: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi , ul. Rewolucji 1905 r. nr 52, H112 

 

OPIS IMPREZY: Sposobów na poznanie siebie jest wiele. Jednym z nich jest udział w proponowanym przez nas warsztacie, który umożliwi 

uczestnikom bycie z samym sobą, podejmowanie refleksji, wzbogacenie własnego wnętrza. Wiedza na temat samego siebie motywuje,  

organizuje i reguluje procesy intrapersonalne oraz zachowania interpersonalne, co z kolei wpływa na budowanie obrazu własnej osoby i 

wzrost samooceny.  W ramach warsztatu, w celu przyjrzenia się samemu sobie,  wykorzystamy przestrzeń, środki artystycznego wyrazu  

oraz ekspresję twórczą tkwiącą w każdym z nas.  Istotnym elementem pracy warsztatowej w obszarze w/w tematyki, będzie zdobywanie 

wiedzy na temat samego siebie poprzez konfrontacje z innymi uczestnikami. Dzięki drugiemu człowiekowi  jesteśmy w stanie dopełnić 

obraz samego siebie. 

 

Zgłoszenia: tel. 426315917 lub 422995525, e-mail kt luczek@ahe.lodz.pl lub jsitek@ahe.lodz.pl 

 

 

11:30-13:00 Odkrywamy świat osób niesłysz ących – warsztat z podstaw komunikacji z 

osobami niesłysz ącymi w Polskim J ęzyku Migowym (dr El żbieta Wo źnicka, mgr Olga 

Romanowska) 

Miejsce: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi , ul. Sterlinga 26, K321 

 

OPIS IMPREZY: Warsztat z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej z osobami niesłyszącymi. Uczestnicy zapoznają się ze 

sposobami komunikacji w Polskim Języku Migowym, poznają podstawowe różnice między językiem polskim Systemem Języka Migowego i 

Polskim Językiem Migowym. Poznają alfabet palcowy, zasady daktylografii oraz podstawowe migi niezbędne w komunikacji z osobami 

niesłyszącymi.  

Zapoznają się problemami osób niesłyszących wynikającymi z ubytku słuchu, specyfiką kształcenia. Poznają charakterystyczne cechy 

kultury osób niesłyszących. Warsztat będzie również miał na celu przeciwdziałania dyskryminacji. Warsztat zostanie poradzony przez 

osoby z wadą słuchu. 

 

Zgłoszenia: tel. 426315004, e-mail mdobkowska@ahe.l odz.pl 



 

12:30-13:30 Jak przybli żyć dzieciom zjawiska chemiczne wyst ępujące w przyrodzie. 

Międzyprzedmiotowa lekcja j ęzyka angielskiego (mgr Katarzyna Kuropatwa, Julia 

Banaszkiewicz-Włazi ńska) 

Miejsce: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi , ul. Pomorska 83/85, N310 

 
OPIS IMPREZY: Lekcja przyrody/chemii w języku angielskim dla dzieci w wieku 10-13 lat 

 

Zgłoszenia: tel. 502101013, e-mail kuropatwa1976@ho tmaila.com  

 

 

17:00-18:00 Odkrywamy siebie- poznajemy swoje emocj e (dr Agnieszka Gutowska- 

Wyka, dr Lidia Janiszewska) 

Miejsce: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi , ul. Rewolucji 1905 r. nr 52, H011 

 

OPIS IMPREZY: Celem warsztatu będzie  : 

• Uwrażliwienie uczestników na  sygnały  emocjonalne   

• Ćwiczenie rozumienia emocji – zrozumienie sytuacji oraz ludzkich zachowań  i sekwencji w jakich następują po sobie emocje 

• Wskazanie znaczenia uczuć i emocji  dla procesów myślenia np. dla efektywnego rozwiązywania problemów  

 

Zgłoszenia: e-mail aguita@neostrada.pl  

 

11 Kwietnia 

 

10:00-15:00 Podró ż do wn ętrza siebie poprzez improwizacj ę ruchow ą i prac ę z ciałem 

(mgr Joanna Grzegorzewska-Sitek, mgr Katarzyna Tłuc zek) 

Miejsce: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi , ul. Rewolucji 1905 r. nr 52, sala wschodnia 

 

OPIS IMPREZY: We współczesnych czasach człowiek coraz częściej traci kontakt z własną cielesnością. Zapominamy, że to właśnie 

nasze ciało jest skarbnicą wiedzy o nas samych.., o  przeżywanych emocjach, stanie naszego umysłu.  Podróż do wnętrza siebie to 

propozycja warsztatu skierowana do osób, które chcą zwiększyć świadomość samego siebie poprzez pracę z ciałem, ruch, improwizację. 

Warsztat jest zaprojektowany, tak aby uczestnik miał okazję zniwelować napięcia tkwiące w ciele, odreagować stres oraz pracować nad 

sobą poprzez obrazy mentalne.  

 

Zgłoszenia: tel. 426315917 lub 422995525, e-mail kt luczek@ahe.lodz.pl lub jsitek@ahe.lodz.pl 

 

 

 

 

 



16:00-17:00 Jak uczy ć się optymizmu- prelekcja (dr Andrzej Zbonikowski) 

Miejsce: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi , ul. Rewolucji 1905 r. nr 52, G2 

 

OPIS IMPREZY: W prelekcji zaprezentowany zostanie fenomen optymizmu – jako ważny zasób psychologiczny, pomocny w radzeniu 

sobie z codziennymi sprawami. Pokazane zostaną założenia optymistycznej postawy wobec świata, jej znaczenie, a także praktyczne 

techniki uczenia się optymizmu. 

 

Zgłoszenia: tel. 426315004, e-mail mdobkowska@ahe.l odz.pl 

 

18:00-20:00- PATIO 2014, Wystawa wykładowców kierun ku Grafika Akademii 

Humanistyczno-Ekonomicznej (dr Michał Kacperczyk) 

Miejsce: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi , ul. Sterlinga 26, Galeria 

 

OPIS IMPREZY: Na wystawie PATIO 2014 zostaną zaprezentowane prace wykładowców kierunku Grafika Akademii Humanistyczno-

Ekonomicznej w Łodzi z zakresu m.in.: grafiki, malarstwa, ilustracji, projektowania graficznego, animacji, plakatu i fotografii. 

 

 

12 kwietnia 

 

13:00-15:00 PATIO 2014, Wystawa wykładowców kierunk u Grafika Akademii 

Humanistyczno-Ekonomicznej (dr Michał Kacperczyk) 

Miejsce: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi , ul. Sterlinga 26, Galeria 

 

OPIS IMPREZY: Na wystawie PATIO 2014 zostaną zaprezentowane prace wykładowców kierunku Grafika Akademii Humanistyczno-

Ekonomicznej w Łodzi z zakresu m.in.: grafiki, malarstwa, ilustracji, projektowania graficznego, animacji, plakatu i fotografii 

 

 

 
 
 
 
 


