Програма "Наукові пікніки дітям Донбасу"
Прес-анонс
м. Харків
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Майже два десятка ентузіастів вирушать із Харкова на Донбас, щоб подарувати дітям
наукове свято
25-26 квітня в Артемівську Донецької обл. та Сєвєродонецьку Луганської обл.
пройдуть фестивалі популярної науки "Наукові пікніки дітям Донбасу",
організовані викладачами і науковими співробітниками, конструкторами просто не
небайдужими молодими людьми майже з усієї України, які яскраво та незвично
демонструватимуть простими способами складні природні явища, закони фізики,
хімічні реакції, інші наукові цікавинки.
Ініціатором першого в районних центрах Донбасу свята популяризації науки серед дітей і
молоді є Харківське міське громадське об'єднання "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ГРОМАД" за
підтримки Міжнародного фонду "Відродження", що зібрало команду експериментаторів,
які вирушать із Харкова допомогти дітям, показати, що про них не забули, ними
піклуються, їм хочуть і можуть допомагати вирости соціально активними та розумними.
Мета "Наукового пікніка" - підвищувати інтерес юного покоління до якісного здобуття
освіти через залучення до науки, а ідея проста - зробити нудні домашні завдання та
лабораторні справи яскравими, зрозумілими та незабутніми! Такий формат прищеплення
природничих і гуманітарних знань - "Науковий пікнік" - безкоштовний ярмарок
інтерактивної та наочної пропаганди сучасних досягнень науки під відкритим небом у
таких формах, що будуть цікаві всім, не залежно від рівня освіти, віку та соціального
положення. Минулого року 16000 глядачів змогли спостерігати та власноруч взяти участь
у більше ніж 300 експериментах у подібному заході в Харкові (див. відео).
Цього разу "науковий десант" покаже на Донбасі майже сотню експериментів: оптичні
ілюзії, "ручний кінотеатр", анатомія як головоломка, таємниця "чорних скриньок",
біохімія або таємниці віку, котушки та блискавки Тесли, фіолетовий джин і феєрверк у
пробірці, гра кольорів полум'я і рідин, таємниця замороження Термінатора, золотий дощ,
восьминіг із рафінаду, повітряна кулька, яка сама надмухається, жах сажотруса, левітація
й багато іншого.
"Ми віримо, що проведення "Наукових пікніків" на українській частині Донбасу стане
справжнім святом для наших громадян, особливо малих і юних, які потребують як ніколи
нашої уваги. Сподіваємося, що наука стане одним із факторів єднання українців", каже
керівник програми Тетяна Баглай.
Заходи проходитимуть 25 квітня протягом 13:00-16:00 в Артемівську (школа №12,
вул. Леваневського, 111) і 26 квітня протягом 11:00-14:00 в Сєвєродонецьку (площа
Перемоги). Вхід вільний, участь безкоштовна.
***
Зацікавлені ЗМІ можуть доєднатися до поїздки команди експериментаторів. Проїзд
(замовленим комфортабельним автобусом), ночівлю та харчування забезпечуємо.
Контактна особа: керівник програми Тетяна Баглай, телефон: +380 50 4352097, електронна
пошта: 2015piknik@gmail.com.
Для довідки. Програма "Наукові пікніки дітям Донбасу" реалізовується Харківським
міським громадським об’єднанням "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ГРОМАД" за фінансової
підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

