Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2015
Προς: Όλα τα μέλη

Θέμα: «Εβδομάδα Έρευνας και Καινοτομίας» από το ΙΠΕ
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) διοργανώνει για τρίτη
συνεχή χρονιά, μεταξύ 30 Νοεμβρίου 2015 και 6 ∆εκεμβρίου 2015 την «Εβδομάδα Έρευνας και
Καινοτομίας 2015». Οι εκδηλώσεις της Εβδομάδας, θα κορυφωθούν με τη διοργάνωση του «Μεσογειακού Φεστιβάλ Επιστήμης» («Mediterranean Science Festival») καθώς και την εκδήλωση
«Μέρα του Ερευνητή». Επισυνάπτεται αναλυτικό πρόγραμμα.
Το «Μεσογειακό Φεστιβάλ Επιστήμης» θα διοργανωθεί, για πρώτη φορά στην Κύπρο, σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Science Communication Cyprus (SciCο) και φιλοδοξεί
να καταστεί θεσμός επικοινωνίας της επιστήμης και της τεχνολογίας σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο. Το Φεστιβάλ προγραμματίζεται για τις 3-6 ∆εκεμβρίου 2015 στους Χαρουπόμυλους Λανίτη στη Λεμεσό και το πρόγραμμά του θα περιλαμβάνει ποικίλες εκδηλώσεις, όπως διαδραστική
έκθεση πειραμάτων, σεμινάρια, εκθέσεις, ομιλίες, θεατρικές παραστάσεις, κτλ. Οι εκδηλώσεις του
Φεστιβάλ, που πραγματοποιούνται με την ενεργό συμμετοχή των ακαδημαϊκών και ερευνητικών
φορέων της Κύπρου, θα κορυφωθούν με τη «Μέρα του Ερευνητή», που θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 5 ∆εκεμβρίου 2015 στον ίδιο χώρο. Στο πλαίσιο της «Μέρας του Ερευνητή» οι ερευνητές
θα παρουσιάσουν εργασίες τους και θα ενημερώνουν το κοινό για τον ρόλο και τη σημασία της έρευνας στον σύγχρονο κόσμο καθώς και για τις καθημερινές, πρακτικές εφαρμογές των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων ενώ θα διοργανωθεί και ο διαγωνισμός επικοινωνίας της επιστήμης για
μαθητές «S-Factor».
Βασικός στόχος της «Εβδομάδας Έρευνας και Καινοτομίας» είναι η ανάδειξη της σημασίας της έρευνας και της καινοτομίας για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Κατά τη διάρκεια
των εκδηλώσεων, το κοινό κάθε ηλικίας θα έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με κύπριους ερευνητές, επιστήμονες και καινοτόμους επιχειρηματίες, σε μια εορταστική και φιλική ατμόσφαιρα.
Το Φεστιβάλ γίνεται με τη συνδιοργάνωση του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), την συνεργασία του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου (EOC) και τη συμμετοχή σύσσωμης της εκπαιδευτικής
και ερευνητικής κοινότητας της χώρας καθώς και πληθώρας φορέων, επιχειρήσεων, μηκυβερνητικών οργανώσεων, σωματείων, κ.ά. Για το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων καθώς
και για άλλες χρήσιμες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ιδρύματος:
www.research.org.cy και στην ιστοσελίδα www.mediterraneansciencefestival.com.
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Ημερομηνία και ώρα

Εκδήλωση

Χώρος

Τρίτη
01/12/2015

16:00 - 19:00

«UCY Research Open Day»

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τετάρτη
02/12/2015

09:00 - 12:00

Ενημερωτική Ημερίδα - ΙΠΕ
«How to Succeed on 2016-2017 ‘Spreading Excellence and Widening
Participation’ Calls»

Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα

09:00 - 12:00

«Μαθητές στο Πανεπιστήμιο: Ανοίγοντας Ορίζοντες στην Έρευνα»

Πανεπιστήμιο Frederick

15:00 - 16:00

Έρευνα + Καινοτομία = Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα | Η σύγχρονη
εξίσωση

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

18:00

«Διάγνωση-Ερεύνα-Εκπαίδευση: Βασικοί Πυλώνες Καινοτομίας»

Ινστιτούτο Νευρολογίας και
Γενετικής

09:00 - 12:00

Επισκέψεις σχολείων και κοινού σε εγκαταστάσεις του
Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών

Πειραματικοί Σταθμοί Ζυγίου,
Αχέλειας, Σαϊττά
Πειραματική Έπαυλη Αθαλάσσας

Τετάρτη
02/12/2015
Τετάρτη
02/12/2015
Πέμπτη
03/12/2015
Δευτέρα-Παρασκευή
30/11/2015
4/12/2015

Πέμπτη
03/12/2015

Παρασκευή
03/12/2015

09:00-13:00

Διαδράστικη Έκθεση
Εργαστήρια για παιδιά

17:00-22:00

Τελετή Έναρξης Φεστιβάλ
Ομιλίες και Επιστημονικά Καφενεία
Χορευτικό Δρώμενο

πρωί

Διαδράστικη Έκθεση
Εργαστήρια για παιδιά

Απόγευμα /
Βράδυ

Μεσογειακό Φεστιβάλ Επιστήμης

Ομιλίες και Επιστημονικά Καφενεία

Σάββατο
05/12/2015

11:00-23:00

Μέρα του Ερευνητή
Απονομή Βραβείων «ΦΟΙΤΩ»

Κυριακή
06/12/2015

11:00-22:00

Διαδράστικη Έκθεση
Εργαστήρια για παιδιά
Τελετή Λήξης Φεστιβάλ

Χαρουπόμυλος Λανίτη
Λεμεσός

