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Uwaga: zapisy na poszczególne imprezy są możliwe poprzez stronę festiwalu,
gdzie znajduje się także więcej informacji opisujących dane wydarzenie:

http://podlaskifestiwal.pl/
Kontakt do Koordynatorów Festiwalu z ramienia Wydziału PiP 

w przypadku dodatkowych pytań i informacji:  festiwal.pip@gmail.com20–25 maja 2019

zaprasza wszystkich zainteresowanych 
do udziału w XVII Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki 

oraz w Dniu Otwartym Wydziału Pedagogiki i Psychologii
20 maja 2019 r. (poniedziałek), ul. Świerkowa 20

Warsztaty budowania i utrzymywania prawidłowych  
relacji w obrębie sieci społecznych – dr Marcin Kolemba
Warsztat  |  limit osób 15  |  godz. 9.00–10.00  |  sala 105 budynek A

Uwolnić zniewolonych. Przemoc w rodzinie – co należy 
o niej wiedzieć aby pomagać krzywdzonym  
– dr Agnieszka Filipek
Warsztat  |  limit osób 16  |  9.00–10.30  |  sala 124 budynek B

Resocjalizacja oczami studentów  
– Naukowe Koło Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Warsztat  |  limit osób 30  |  godz. 9.00–10.00, 10.00–11.00, 11.00–12.00,  
12.00–13.00, 13.00–14.00, 14.00–15.00, 15.00–16.00  |  sala C 1.2. budynek C

Kochamy mamy – Naukowe Koło Kreatywności
Warsztaty plastyczne  |  godz. 10.00–11.00  |  ul. Świerkowa 20, dziedziniec za 
budynkiem

Sztuka efektywnego rozwiązywania sytuacji  
konfliktowych – dr Lidia Dakowicz, dr Andrzej Dakowicz
Warsztat  |  limit osób 20  |  godz. 10.00–11.30  |  sala 209 budynek A

W świecie gier komputerowych – dr Karol Kowalczuk
Wykład  |  limit osób 15  |  godz. 10.30–11.30  |  sala 216 budynek A

Obrona rozumu. Refleksje zainspirowane twórczością  
Gilberta Keitha Chestertona – Akademickie Koło  
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Wykład – wstęp wolny  |  limit uczestników 20  |  godz. 11.00–12.00  |  sala 126 
budynek B

Podstawy kodowania z zastosowaniem robotów  
– mgr Adam Naruszewicz
Warsztat  |  limit osób 24  |  godz. 12.00–13.00  |  sala 207 budynek A

Niebezpieczne związki. Człowiek i alkohol  
– dr Agnieszka Filipek
Warsztat  |  limit osób 18  |  12.00–14.00  |  sala 124 budynek B

Agresja – jak sobie z nią radzić? Naucz się i przekaż dalej! 
– dr Joanna Borowik, Koło Naukowe Socjologii Edukacji
Warsztat  |  limit osób 30  |  godz. 13.30–15.00  |  sala 9 budynek B

„TIK – tak” – (wykorzystanie technologii informacyjno- 
-komunikacyjnych w edukacji) – mgr Piotr Remża
Wykład  |  limit osób 20  |  godz. 13.45–14.45  |  sala 111 budynek A

Zajęcia plastyczno-techniczne w edukacji przedszkolnej  
i wczesnoszkolnej – mgr Monika Żak-Skalimowska,  
mgr Sandra Kadłubowska
Warsztat  |  limit osób 24  |  godz. 15.00–16.30  |  sala 208 budynek A

„Eksperymentujące brzdące” – doświadczenia dla dzieci 
– mgr Agnieszka Laskowska
Warsztat  |  limit osób 10  |  godz. 16.45–17.45  |  sala 113 budynek A

„Murale” – dr Dorota Świdzińska
Wystawa prac – wstęp wolny  |  17.00–18.00  |  hall parteru w budynku A

Spektakl „Smaki Podlasia” – mgr Mariola Wojtkiewicz,  
Studenckie Koło Teatralne „StuKoT”
Przedstawienie muzyczne  |  wstęp wolny, limit osób 280  |  godz. 18.00–18.50  | 
Aula im. Janusza Korczaka budynek C

W sobotę (25.05) zapraszamy także na Stadion Miejski 
ul. Słoneczna 1, Białystok  |  godz. 10.00–15.00  | 
Nasz Wydział zaprezentuje imprezy:

Super-szkoła, Super-belfer, Super-uczeń, Podstawy  
kodowania z zastosowaniem robotów, Kochamy Mamy,  
I Ty możesz zostać Omnibusem – gra animacyjna

p r o g r a m


