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Välkommen till ForskarFredag i Vattenhallen med Miniföreläsningar
eller Expedition Mundus och digitalt via Låna en forskare

Tid: Fredag 30 september 2022
Plats: Vattenhallen Science Center, Lund
Målgrupp: Gymnasieelever
Årets tema - En bättre och friskare värld

Idén bakom ForskarFredag är att skapa mötesplatser där forskare och allmänheten kan träffas och föra dialog om
och skapa nyfikenhet kring forskning. Besökarna får ta del av olika forskningsområden från Lunds universitet som
demonstreras i experimenthallen av inbjudna forskare.

Vattenhallens lokala Science Slam en tävling där forskare från Lunds universitet ger en populärvetenskaplig
beskrivning av sin forskning. Den forskare som får flest röster av publiken vinner och går vidare till Lunds Forskar Grand
Prix.

Expedition Mundus, spelet som låter dig uppleva forskning och inleds med en historia om tre forskare som upptäcker
en ny bebodd planet. Därefter får besökarna arbeta i forskarteam, formulera hypoteser, testa dem och sedan rapportera
resultaten. Originalspelet (Expeditie Moendoes) och den utökade versionen har arbetats fram av De Jonge Akademie
(KNAW) (Nederländerna) Sveriges unga akademi, leder spelet under dagen.

Låna en forskare sker digitalt och bokas via länken https://forskarfredag.se/lana-en-forskare/.

Välkommen att anmäla din klass till något av nedanstående pass:

Miniföresläsningar Expedition Mundus

Pass 1:  09.00 - 10.45 09.00 - 10.45
Pass 2: 10.15 - 12.00 10.15 - 12.00
Pass 3: 13.00 - 14.45 13.00 - 14.45
Pass 4: 14.15 - 16.00 14.15 - 16.00

Lördagen den 1 oktober är Vattenhallen öppet från kl.12.00 med miniföreläsningar för allmänheten.

Anmälan görs via vår hemsida senast den 23 september.
https://www.vattenhallen.lu.se/om-oss/samverkansprojekt/forskarfredag/
Besöket är kostnadsfritt men kräver föranmälan. Vid anmälan med utebliven närvaro debiteras 400 kr.

Läs mer om ForskarFredag på: https://forskarfredag.se/lund/ och https://forskargrandprix.se/
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