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Νύχτα
εργαστήριο

στο E4S Παρουσιάσεις

Στις 9 Ιουνίου, στη Βασική
Σχολή του S. Pedro do Sul
πραγματοποιήθηκε
πρακτική
επίδειξη
ορισμένων
δραστηριοτήτων του
σχεδίου
E4S
2.0.

Οι
σπουδαστές
της
UA
παρουσίασαν την έρευνά τους
για την Εφαρμοσμένη Γενετική
με έμφαση στα θέματα των
σχεδίων του Euro4Science στις
18
Ιουλίου
στο
UA.

Είμαστε στο DEMaC
Το Euro4Science συμμετείχε στο
εργαστήριο
για
τις
ορθές
πρακτικές στην εκπαίδευση STEM
που προωθήθηκε από το DEMaC Dep. των υλικών & κεραμικών
Eng στις 27 Σεπτεμβρίου.

Συνεργασία με του ωφελούμενους του E4S
Το Euro4Science 2.0 και το Fábrica da Ciência, Κέντρο Επιστημών
στο Αβέιρο της Πορτογαλίας, θα αναπτύξουν μια εταιρική σχέση για
την περαιτέρω διάδοση των δραστηριοτήτων μας μέσω του Κέντρου
Επιστημών. Ο καθηγητής Luis Souto, από το Τμήμα Βιολογίας,
Πανεπιστήμιο του Aveiro, Συντονιστής Έργου, και ο καθηγητής
Pedro Pombo, διευθυντής της Fábrica, μόλις ξεκίνησαν αυτή τη
συνεργασία.

EURO4SCIENCE 2.0 ΣΤΗ ΒΡΑΔΙΑ ΤΩΝ
ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 2017

Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΛΕΞΕ ΤΟ
EURO4SCIENCE 2.0

A Εκπροσωπούμενο από την Inova + και το
Πανεπιστήμιο του Aveiro, το πρόγραμμα
Euro4Science 2.0 ήταν παρόν στην Ευρωπαϊκή
Νύχτα Ερευνητών 2017-, που θα διεξαχθεί στο
Αθλητικό
και
Συνεδριακό
Κέντρο
του
Matosinhos στις 29 Σεπτεμβρίου. Η εκδήλωση
αυτή διοργανώθηκε από την Inova + με σκοπό
να γιορτάσει την επιστήμη και την έρευνα
μέσω
παιχνιδιάρικων
και
εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων για όλους.

Euro4Sceince 2.0 ήταν στις Βρυξέλλες για την
"Επιστήμη είναι θαυμαστή" που φιλοξενήθηκε
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 25-28
Σεπτεμβρίου. Ελεύθερη και ανοιχτή στο κοινό,
η εκδήλωση αυτή αποσκοπεί στην τόνωση του
ενδιαφέροντος και της περιέργειας για την
επιστήμη και την έρευνα μέσω μιας σειράς
δραστηριοτήτων
«διαδραστικότητας»,
τη
συγκέντρωση της ερευνητικής κοινότητας με
την κοινή γνώμη της ΕΕ.
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θεώρηση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή
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