Λευκωσία, 14 Ιουνίου, 2018
Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους
Κύριε,
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στη Βραδιά του Ερευνητή 2018
Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο θα ήθελε να σας ενημερώσει για
τη «Βραδιά του Ερευνητή» που διοργανώνεται κάθε χρόνο σε περισσότερες από 300 πόλεις σε
όλη την Ευρώπη. Η εκδήλωση στοχεύει να φέρει κοντά τους ερευνητές με το κοινό σε μια
εορταστική ατμόσφαιρα, προβάλλοντας το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στην κοινωνία και
προάγοντας το επάγγελμα του «ερευνητή».
H εκδήλωση στην Κύπρο πραγματοποιείται φέτος για δωδέκατη συνεχή χρονιά υπό το γενικό
τίτλο «Human Era Night» και βασικό θέμα την έρευνα στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η
«Βραδιά του Ερευνητή 2018», θα πραγματοποιηθεί στις 28 Σεπτεμβρίου 2018 στη Λεμεσό (στο
χώρο του Χαρουπόμυλου Λανίτη) από τις 17.00 μέχρι τις 24.00. Η είσοδός είναι ελεύθερη.
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ως ο κύριος διοργανωτής της εκδήλωσης καλεί όσους
ενδιαφέρονται και ιδιαίτερα επιχειρήσεις και κοινωφελείς οργανισμούς να διοργανώσουν
κάποια δραστηριότητα στο πλαίσιο της «Βραδιάς του Ερευνητή 2018», να συμπληρώσουν το
επισυναπτόμενο Έντυπο Περιγραφής Δραστηριότητας και να το αποστείλουν μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (l.tsoumpanou@research.org.cy) το αργότερο μέχρι τις 29 Ιουνίου
2018.
Οι προτεινόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να είναι διαδραστικές και ελκυστικές προς το ευρύ
κοινό σε ενδιαφέροντα θέματα, χρησιμοποιώντας ποικιλία μέσων (πειράματα, video, audio,
παιχνίδια, προσομοιώσεις, quiz, mobile applications, χρήση επιστημονικού εξοπλισμού,
ζωγραφική, χειροτεχνίες κ.α.) και δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να εμπλακεί ενεργά (hands-on
experiments).
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Λειτουργό του
ΙΠΕ,
κα
Λίνα
Τσούμπανου
στο
τηλέφωνο:
22205055
και
στο
ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο: l.tsoumpanou@research.org.cy
Με εκτίμηση,

Μιχάλης Πρωτοπαπάς
Λειτουργός,
Τμήμα Βιομηχανίας

Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066 , Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος,
Τηλ. + 357-22889860, Φαξ. + 357-22665685, E-mail: meropi@ccci.org.cy, Ιστοσελίδα:www.ccci.org.cy

ΒΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 2018
European Researchers' Night in Cyprus: The Human Era
‘HUMAN ERA NIGHT’
ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οργανισμός:
Τίτλος Δραστηριότητας στα Ελληνικά: (Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε ενδιαφέρον
τίτλο, ελκυστικό προς το ευρύ κοινό. Ο τίτλος δεν θα πρέπει να είναι το όνομα της ερευνητικής
ομάδας / εργαστηρίου ή της εταιρείας)
Τίτλος Δραστηριότητας στα Αγγλικά:
Υπεύθυνος Ερευνητής Δραστηριότητας: (Όνομα και Επίθετο)
Ονόματα Εμπλεκομένων Ερευνητών: (Όνομα και Επίθετο. Παρακαλώ σημειώστε αν
κάποιος από τους ερευνητές συμμετέχει σε έργο χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα
Ορίζοντας 2020 και ειδικά σε Δράσεις Marie Skłodowska-Curie αναφέροντας και τον αριθμό
συμβολαίου του Έργου – project’s grant agreement number.)
Περιγραφή Δραστηριότητας (στόχος, περιγραφή, εφαρμογές, ενδιαφέρον για το
κοινό) στα Ελληνικά: (Μέχρι 250 λέξεις. Το κείμενο θα χρησιμοποιηθεί στον Οδηγό

Δραστηριοτήτων και σε άλλες δραστηριότητες διάχυσης προς το ευρύ κοινό. Καλό θα ήταν να
αποφύγετε τη χρήση περίπλοκης τεχνικής ορολογίας και να δώσετε έμφαση στη διαδραστικότητα της δραστηριότητας και στις εφαρμογές της χρησιμοποιώντας απλή γλώσσα,
προκειμένου να προσελκύσετε το κοινό.)

Activity Description: (In English. Max. 250 words.)
Στο πλαίσιο της δραστηριότητας θα παρουσιάζονται αποτελέσματα έργων που
χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ειδικά από τον Ορίζοντα
2020, ειδικά Δράσεις Marie Skłodowska-Curie; Αν ναι, μέσω ποιου
Προγράμματος; (Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πρέπει να υπάρχει σχετική σήμανση για

τα Έργα αυτά π.χ. σημαία της Ε.Ε. στα σχετικά posters κλπ)

Φωτογραφία/ες Υψηλής Ευκρίνειας (σχετικά με τη Δραστηριότητα) ή άλλες
Εικόνες / Γραφικά: (Προαιρετικά – για συμπερίληψη στον Οδηγό Δραστηριοτήτων και σε

άλλες δραστηριότητες διάχυσης.)

Αναμενόμενο Κόστος για Αναλώσιμα (Αν απαιτούνται): €
Επεξήγηση / Ανάλυση Ποσού:
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Απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές Περιπτέρου: (Προσδιορίστε τους αριθμούς όπου

εφαρμόζεται)

 Ελάχιστος απαιτούμενος χώρος (σε τ.μ.):
 Οθόνη:
 Καρέκλες:
 Τραπέζια:
 Παροχή ηλεκτρισμού / ηλεκτρικές συνδέσεις:
 Πρόσβαση στο διαδίκτυο:
 Άλλο:

* This European Researchers' Night project is funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie
actions
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