
Δειηίν Σύπνπ 
Ηκέξα Επηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο γηα παηδηά Δεκνηηθνύ & Γνλείο 2013  
 
Σν άββαην 7 Δεθεκβξίνπ 2013, από ηηο 3 ην κεζεκέξη έσο ηηο 8 ην απόγεπκα, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε 
εθδήισζε «Ηκέξα Επηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο 2013» ζηα λέα θηήξηα ηεο ρνιήο Μεραληθώλ 
Πεξηβάιινληνο (ΜΗ.ΠΕΡ.) ζηελ Πνιπηερλεηνύπνιε Κνπλνππηδηαλώλ πνπ ζα απεπζύλεηαη ζε παηδηά 
Δεκνηηθνύ.    

Πξόθεηηαη γηα ηε κεγαιύηεξε εμσζηξεθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο, ηα παηδηά, κε ηελ 
επίβιεςε έκπεηξσλ ζπλεξγαηώλ θαη εζεινληώλ θνηηεηώλ, ζα εθηειέζνπλ πιεζώξα πεηξακάησλ κε εληππσζηαθά ή αθόκα θαη 
«καγηθά» απνηειέζκαηα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ βαζηθέο αξρέο Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ. Παξάιιεια ζα κπνξνύλ λα 
παξαθνινπζήζνπλ επηδείμεηο ηερλνινγηθώλ εθαξκνγώλ κε ρξήζε εξεπλεηηθώλ πξνηύπσλ θαη εξγαιείσλ ηνπ Πνιπηερλείνπ 
Κξήηεο. 
ηελ εθδήισζε ζα ζπκκεηέρνπλ εξγαζηήξηα από όιεο ηηο ρνιέο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο θαη πάλσ από 150 εζεινληέο θνηηεηέο 
ζα βνεζήζνπλ ζηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο εθδήισζεο. Η εθπαηδεπηηθή ζπκβνιή ηεο εθδήισζεο απηήο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 
κηαο θαη πξόθεηηαη γηα κηα βησκαηηθή εθπαηδεπηηθή εκπεηξία κε γλώκνλα ην ζεβαζκό γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηε κεραληθή. Οη 
δηαδξαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα πινπνηεζνύλ ζα βνεζήζνπλ ζηελ «αλαθάιπςε» αιιά θαη «θαηαζθεπή» λέαο γλώζεο κε 
απώηεξν ζηόρν ηελ θαιιηέξγεηα εξεπλεηηθήο δηάζεζεο θαη ζηάζεο ζηα παηδηά. 
 
Σα Πεξίπηεξα Επηζηήκεο & Σερλνινγίαο όπνπ ηα παηδηά ζα κεηαηξέπνληαη ζε κηθξνύο επηζηήκνλεο ρσξίδνληαη ζεκαηηθά ζηα 
θάησζη     
-Σα δνπδνύληα                                                                 
(Δξγαζηήξην Πεξηβαιινληηθήο Μηθξνβηνινγίαο θαη Eξγ. Βηνρεκηθήο Μεραληθήο & Πεξηβαιινληηθήο Βηνηερλνινγίαο) 

-Φπζηθά…Φπζηθή  
(Δξγ. Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο θαη Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο) 

-Η καγεία ηεο Υεκείαο  
(Δξγ. Αλαιπηηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Υεκείαο & Δξγ. Τδαηηθήο Υεκείαο) 

-Λάκςε ζην ζθνηάδη  
(Δξγ. Τδαηηθήο Υεκείαο) 

-Πξάζηλα πίηηα                                                                         
(Δξγ. Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο θαη Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο) 

-Τπόγεηεο Δηαδξνκέο Νεξνύ  
(Δξγ. Γεσπεξηβαιινληηθήο Μεραληθήο) 

-Μεηξώληαο ηνλ αέξα  
(Eξγ. Αηκνζθαηξηθώλ Αησξνύκελσλ σκαηηδίσλ) 

-Ο εμεξεπλεηήο  
(Δξγ. Ηιεθηξηθώλ θπθισκάησλ θαη αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο) 

-Ρνκπνηηθόο Υνξόο θαη Ρνκπνηηθό Πνδόζθαηξν  
(Δξγ. Πξνγξαµµαηηζµνύ θαη Σερλνινγίαο Δπθπώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ) 

-Εηθνληθή Πξαγκαηηθόηεηα  
(Δξγ. Γηαλεκεκέλσλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ θαη Δθαξκνγώλ Πνιπκέζσλ – MUSIC) 

-Σα θηλεηά ηνπ κέιινληνο  
(Eξγ. Σειεπηθνηλσληώλ) 

-Φεθηαθόο Καξαγθηόδεο  
(Δξγ Γηαλεκεκέλσλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ θαη Δθαξκνγώλ Πνιπκέζσλ) 

-Ρνκπνηηθά απηνθίλεηα  
(Δξγ. Δπθπώλ πζηεκάησλ θαη Ρνκπνηηθήο) 

-Ελέξγεηα - Πεξηβάιινλ -  Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά  
(Δξγ. Δξεπλεηηθή Μνλάδα Γεσζηαηηζηηθήο) 

-Ρνκπνηηθή Αξρηηεθηνληθή @ TUC  
(Δξγ. Μεηαβαιιόκελεο Αξρηηεθηνληθήο, Κηλεηηθώλ πζηεκάησλ θαη Δπθπώλ Πεξηβαιιόλησλ) 

 
 
Η είζνδνο είλαη ειεύζεξε. 
 


