3VIA 2022: O noapte obisnuită despre economia circulară
Data și ora
Vineri, 30 septembrie, de la 18:00 la 20:00
Loc
Online (link-ul pentru a vă alătura activității va fi furnizat participanților dupa înregistrare)
Publicul țintă
Studenții din anul I și II
Înregistrare
Până la 27 Septembrie 2022, Joi, ora 12:00 AM la https://forms.gle/WvZAMQhGZU4CtsTs8
Organizator
CIRCULAR EELISA Community
Descriere
Evenimentul a avut loc prima dată anul trecut în cadrul Săptămânii Științei și Inovării de la Madrid 2021.
3VIA 2022 este un atelier de gamificare organizat în cadrul Nopții Cercetătorilor Europeni 2022. Este o
colaborare internațională a patru universități din cadrul Alianței Universitare Europene EELISA: Istanbul
Teknik Üniversitesi (ITU) din Turcia, Universidad Politécnica de Madrid (UPM) din Spania, Universitatea
Politehnica din București (UPB) din România, și Scuola Superiore Sant'Anna Pisa (SSSA) din Italia,
promițând o noapte distractivă de învățare și cercetare colaborativă pentru tineri, pentru a promova
conștientizarea economiei circulare în întreaga Europă.
3VIA 2022 este un eveniment de două ore care constă în scurte prezentări informative, chestionare și
sesiuni de discuții orientate către studenții din anul I și II. Scurtele prezentări vor oferi participanților
elementele de bază ale conceptului de economie circulară și îi vor informa cu privire la cadrul EELISA al
Comisiei Europene. O metodă de testare va fi utilizată pentru a invita participanți din medii și locații
diferite din țările europene să participe activ la trei activități de trivia bazate pe teme care le stârnesc
curiozitatea și interesul față de subiectele propuse. Mini chestionarele presupun întrebări la nivel
introductiv care abordează cele trei activități principale promovate de economia circulară: reducerea,
reutilizarea și reciclarea. Fiecare sesiune de teste va fi urmată de o scurtă discuție semi-structurată pe
această temă, însoțită de surse relevante care fac referire la întrebările adresate. Trilogia Trivia va fi
urmată de o discuție deschisă privind economia circulară și compromisul socio-civic al acesteia. Noaptea
se va încheia cu anunțarea recunoașterii participanților și cu o scurtă notă informativă cu privire la
viitoarele oportunități ale comunității CIRCULAR EELISA.
Această activitate este promovată de profesori și cercetători din comunitatea CIRCULARĂ EELISA și, de
asemenea, susținută de ERASMUS+ CIRC. Proiectul LE.

