Αζήλα, 03-04-2019

Κάιεζκα εζεινληώλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Παλειιήληαο Έλωζεο
Βηνεπηζηεκόλωλ ζην Patras Science Festival 2019
Γηα αθόκε κηα ρξνληά ε Παλειιήληα Έλσζε Βηνεπηζηεκόλσλ ζπκκεηέρεη ζηα Φεζηηβάι
Δπηζηήκεο πνπ δηνξγαλώλνληαη αλά ηελ Διιάδα κε ζθνπό ηελ άκεζε επηθνηλσλία ηεο επηζηήκεο
ηεο Βηνινγίαο κε ην επξύ θνηλό. Τν «Patras Science Festival» δηνξγαλώλεηαη από ηνλ
εθπαηδεπηηθό νξγαληζκό «Επηζηήκε Επηθνηλωλία – SciCo» θαη ην Διιεληθό Αλνηθηό
Παλεπηζηήκην ππό ηελ αηγίδα ηνπ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Διιάδαο. Τν Φεζηηβάι ππνζηεξίδνπλ
κε ηε ζπλεξγαζία ηνπο πιήζνο αθαδεκατθνί θαη εξεπλεηηθνί θνξείο, θαζώο θαη εθπαηδεπηηθνί
νξγαληζκνί ηεο ρώξαο θαη ηνπ εμσηεξηθνύ. Τν Patras Science Festival θέηνο ζα δηεμαρζεί από ηηο
8 έωο ηηο 11 Μαΐνπ 2019, κε ζέκα «Τν Μέιινλ ηεο Επηζηήκεο – (ην) δηθό καο παξόλ» θαη ζα
θηινμελεζεί ζηνπο ρώξνπο ηνπ Ειιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ θαη ζε επηιεγκέλα
ζεκεία ζηελ πόιε.
Η Παλειιήληα Έλσζε Βηνεπηζηεκόλσλ ζα πξαγκαηνπνηήζεη δηαδξαζηηθό παηρλίδη γηα καζεηέο
θαη ελήιηθεο κε ζέκα «Γπλαίθεο ζηελ Επηζηήκε ηεο Βηνινγίαο» θαη ηίηιν «Σηα ίρλε ηεο
ρακέλεο ξνδ πνδηάο: Η ξνδ πνδηά…ράλεηαη μαλά ζην Patras Science Festival». Τν παηρλίδη
ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην Σάββαην 11 Μαΐνπ ην πξωί. Σθνπόο ηνπ παηρληδηνύ είλαη λα αλαδείμεη
ηε ζπλεηζθνξά ησλ γπλαηθώλ Βηνιόγσλ ζηηο αλαθαιύςεηο ηνπ αηώλα καο θαη θπζηθά λα
ςπραγσγήζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο, εμαζθώληαο ην κπαιό κέζα από γξίθνπο θαη εξσηήζεηο! Η
θαηαζθεπή ηνπ παηρληδηνύ ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ edutainment ζην πεδίν ηεο Ιζηνξίαο ηεο
Δπηζηήκεο.
Καινύκε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο, θνηηεηέο ή επαγγεικαηίεο, λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή σο
εζεινληέο, ζηέιλνληαο email ζην grammateia@gmail.com έωο 30 Απξηιίνπ 2019 κε ζέκα
«Εζεινληήο- patras science festival», κε ηα εμήο ζηνηρεία: Ολνκαηεπώλπκν, Ιδηόηεηα, κέινο/
κε κέινο ηεο Π.Δ.Β.
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