Romania Science Week

Romania Science Week - primul târg de ştiinţe desfăşurat la nivel
naţional s-a desfasurat pe 17 decembrie, la Colegiul Naţional Ion C.
Brătianu, din Piteşti, între orele 11.00 - 17.00.
Scopul evenimentului a fost promovarea ştiinţelor precum matematica,
biologia, fizica, astronomia, chimia etc. Proiectul a fost dedicat copiilor de la cele
mai fragede vârste, elevilor, dar şi adulţilor. Au fost realizate ateliere cu
experimente interactive menite să facă ştiinţele accesibile. Intrarea a fost liberă,
iar acţiunea a fost una realizată exclusiv prin voluntariat şi cu ajutorul
sponsorilor.
Proiectul a fost iniţiat de Eliza Casapopol, absolventă a Colegiului Naţional
,,Ion C. Brătianu,, din Piteşti şi de Sandor Kruk, absolvent al Colegiului
Naţional ,,Vasile Lucaciu,, din Baia Mare, actulamente studenti la Universitatea
Oxford din Marea Britanie, cu scopul de a sprijini educaţia alternativă din
România, după modelul târgurilor de ştiinţe din occident. Participanţii au
descoperit o altă latură a ştiinţelor, diferită de cea din sălile de clasă, prin
experimente distractive, educative şi interactive. Proiectul a reunit actuali
profesori şi elevi cu absolvenţi români, în prezent studenţi la universităţi
prestigioase din România şi străinătate. Fiecare atelier a prezentat câte un
experiment sau o demonstraţie la care publicul a putut participa activ.

Prima ediţie Romania Science Week a fost realizată în colaborare cu
Colegiul Naţional ,,Ion C. Brătianu,, din Piteşti, Societatea Ştiintifică Brătianu,
Colegiul Naţional ,,Vasile Lucaciu,, din Baia Mare şi organizaţia „Teach for
Romania“.
Evenimentul a fost o reuşită, fapt confirmat şi de numărul mare de
vizitatori – peste 600. Nu ar fi fost posibil fără implicarea voluntarilor de la licee
din Piteşti, în special de la Colegiul Naţional ,,Ion C. Brătianu,, din Piteşti, care
au colaborat cu cu profesorii lor şi cu studenti de la universităţi renumite: Oxford,
Cambridge, University College London, Universitatea din Bucureşti.
Toti aceşti oameni minunaţi au reuşit să creeze într-o zi rece şi urâtă de
iarnă, magie, lumină, culoare, căldură şi bucurie pentru mici şi mari...
Viitorul pare promiţător, nu?

Mai multe imagini de la eveniment se pot vizualiza în galeria site-ului.

