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Euro4Science 2.0 τα 

εργαστήρια τελειώσαν 
Μεταξύ Ιανουαρίου 2019 και Μαΐου 2019, 

διεξήχθησαν 3 διεθνή εργαστήρια για 

εκπαιδευτικούς στην Πολωνία, τη Βουλγαρία 

και το Ηνωμένο Βασίλειο. Με μεγάλη ποικιλία 

εργαστηριακών δραστηριοτήτων, τα εργαστήρια 

πραγματοποιήθηκαν στο Szkola Podstawowa nr. 

375; Szkola Podstawowa Nr. 236 στην Πολωνία. 

σε δύο σχολεία στη Σόφια και το Μπουργκάς 

και στο Γυμνάσιο κοριτσιών Skipton με 

καθηγητές που προέρχονται από όλο το Ηνωμένο 

Βασίλειο. 

Τα Διεθνή Συνέδρια για την Εκπαίδευση και 

την Κατάρτιση στον τομέα της 

εγκληματολογίας είχαν μεγάλη επιτυχία! Τα 

γεγονότα μετρήθηκαν με μια ποικιλία 

ομιλητών και βασικών ενδιαφερομένων για τις 

εγκληματολογικές επιστήμες! Οι συζητήσεις 

επικεντρώθηκαν σε διαφορετικές προσεγγίσεις 

για τη διδασκαλία και την κατάρτιση των 

εγκληματολογικών επιστημών, 

συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων μεθόδων 

διδασκαλίας και κατάρτισης και των 

εναλλακτικών προτάσεων αναλυτικών 

προγραμμάτων, εν όψει των αναδυόμενων 

προκλήσεων που αντιμετωπίζει η διεθνής 

ασφάλεια και οι συναρπαστικές επιστημονικές 

εξελίξεις. 

Ανταλλαγή φοιτητών 

Euro4Science 2.0 τελειώνει με την τελική 

διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο 

Universidade de Aveiro, στις 8 Ιουνίου! 

Αυτό ήταν ένα γόνιμο ταξίδι γεμάτο μάθηση 

και συνεργασία μεταξύ όλων των εταίρων, των 

σχολείων, των φοιτητών και των 

εκπαιδευτικών που συμμετείχαν. 

Πηγαίνετε στον ιστοχώρο μας ή επικοινωνήστε 

μαζί μας αν θέλετε να μάθετε περισσότερα 

σχετικά με την εργαλειοθήκη, τα βίντεο και 

το δίκτυο. 

E4S 2.0 Τελική διάσκεψη 

Η ανταλλαγή φοιτητών του Euro4Science είχε 

μεγάλη επιτυχία! 

Οι σπουδαστές από την Πορτογαλία είχαν την 

ευκαιρία να πάνε στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

καθώς και οι Τούρκοι μαθητές που πήγαν στην 

Πορτογαλία για μια εβδομάδα και γνώρισαν 

μαζί με τους μαθητές υποδοχής πολλές από 

τις δραστηριότητες των εργαλείων. 
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