Fundusz do promocji nauk

Praca z talentami

Współpraca z najbardziej
uznanym na świecie naukowcami
i ośrodkami naukowymi
1. Warsztaty twórcze
2. Eksperyment
3. Debaty naukowe
4. Festiwał nauki – Noc naukowców
5. Letnia szkoła nauki
6. Zimowa szkoła nauki
7. Obóz badawczy - Planeta w twoich rękach
8. Podrużujący festiwał nauki - Nauka w ruchu
9. Astronomia klub
10. Nowości naukowe
11. Wydawnictwa
12. Centrum polityki rozwojowej

Uczenia się poprzez gry i zabawy

O

d struktury liści do galaktyki, od jaskiń do gwiazd, z wody morskiej która tworzy energię elektryczną do
Eksplozji bez eksplozywu, od jaszczurek do robotu, od drzewa solarnego do tajemnic stylów modnych…

A

utentyczności i jakości, która przyciąga uwagę
międzynarodową, wyróżnia się Letnia szkoła nauki na
Koryta Iwana z udziałem najbardziej udanych studentów
ze wszystkich części Czarnogóry. Oprócz wykładowców
z kraju i zagranicy, oraz naszej diaspory naukowej, w
programie uczestniczą i asystenci, studenci z prestiżowych
uniwerzytetów w Europie i USA.

O

bóz badawczy - Planeta w twoich rękach jest
skierowany w celu podniesienia świadomości o
Czarnogórze jak najbardziej możliwie Europejskiemu
wzorowi zrównoważonego rozwoju środowiska.

P

oprzez wykłady, warsztaty, filmy, quizy, praktyki eksperymentalnej,
pracę aktywną samodzielną i dyskusje panelowe, utalentowani studenci
mają możliwość sprostania wezwaniami w zakresie ochrony środowiska i
różnorodności biologicznej.
Wszyscy uczestnicy obozu biorą udział w zalesianiu
Parku Narodowego Lovćen.

Nauka jest czymś więcej niż tylko gromadzenie wiedzy.
Nauka jest radość, ponieważ opiera się na ciekawości.

Fundusz Prona (Montenegrin Science Promotion Foundation-Czarnogórski
Fundusz do Promocji Nauki) powstała w 2004 roku jako organizacja pozarządowa,
której celem jest:
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popularyzacja nauki
wspieranie badań naukowyc
wspieranie rozwoju technologicznego
wykonanie międzynarodowej wymiani naukowców i studentów
promowanie młodych talentów naukowych
poprawa informacji w nauce poprzez odpowiednie formy mediów
miejscowe stosowanie wyników badań naukowych w praktyce
organizacja profesjonalychj i popularnych spotkań
założyciel ośrodków naukowych we współpracy z wiodącym instytucjami akademickimi na świecie
uczestnictwo w międzynarodowych inicjatywach naukowych
wspierniea współpracy z Czarnogórą naukowców z diaspory
wspieranie projektów badawczych o znaczeniu strategicznym
wspieranie projektów rozwojowych środowisk, biotechnologii i medycznych
wykonanie innych czynnościach którze są interesujące dla rozwoju człowieka i promowanie nauki w Czarnogórze

Prezes zarządu fundacji jest profesor Jovan Mirković

Biorąc pod uwagę że rozwój, potęga gospodarcza, ogólny dobrobyt w coraz
większym stopniu zależy od wiedzy naukowej młodych ludzi, Fundusz Prona
w ciągu ostatnich 10 lat jest inicjatorem i organizatorem wielu programów i
wydarzeń które dokonał wybitny wkład w promowanie nauki w Czarnogórze:
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sześć festiwali nauki Nocy Naukowców
20 podróży Festiwału Nauki w całej Czarnogórze
siedem letnich szkół nauki - stacja badawcza Lovćen
sześć zimowych szkół nauki dla talentów
sześć międzynarodowych konferencji naukowych
liczne warsztaty plastyczne
liczne seminaria dla nauczycieli
debaty z ponad 200 wykładowców z wiodących
ośrodków naukowych – Harvard, Łomonosow, Cambridge, Tokio,
Karlsruhe, Stanford, Weissman, Berkeley, Oxford…

Przyjaciele i partnerzy
Funduszu Prona:
Komisja Europejska / HORIZON 2020
Ministerstwo Nauki Czarnogóry
Ministerstwo Edukacji Czarnogóry
Ministerstwo Obrony Czarnogóry
Stacja badawcza Petnica
Dom eksperymentów Lublana
Centrum promocji nauki, Belgrad
Znanost, Split
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Fundusz Prona
Studentska ulica, lamela 10/29, 81000 Podgorica
+382 20 220 615 / +382 69 491 502 / +382 67 491 502
www.prona.org / info@prona.org

