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Να γνωρίσουν τη μαγεία των σύγχρο-
νων τεχνολογιών και την επιστημονική 
έρευνα και να έρθουν σε επαφή με το 
ακαδημαϊκό περιβάλλον, είχαν την ευ-
καιρία εκατοντάδες παιδιά που μαζί με 
τους γονείς τους επισκέφθηκαν το Σάβ-
βατο το Πολυτεχνείο Κρήτης στο πλαί-
σιο της Ημέρας Επιστήμης και Τεχνο-
λογίας για παιδιά του Δημοτικού.    

 

Τα παιδιά περιηγήθηκαν στα περίπτερα των 
εργαστηρίων του Πολυτεχνείου όπου φοι-
τητές και καθηγητές τα “μύησαν” στον κό-

σμο της έρευνας και της τεχνολογίας: είδαν ρο-
μποτικές επιδείξεις, έμαθαν για το πως τα τηγα-
νόλαδα μπορούν να μετατραπούν σε καύσιμη ύλη 
για αυτοκίνητα, ενημερώθηκαν για την προσπά-
θειες της αεροναυπηγικής να “κλέψει” μυστικά από 
τον τρόπο που πετάνε τα πουλιά και έπαιξαν παι-
χνίδια σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας.  

Όπως κάθε χρόνο την Πολυτεχνειούπολη στα Κου-
νουπιδιανά επισκέφθηκαν παιδιά από όλη την Κρή-
τη. “Πέρυσι πέρασε από το Πολυτεχνείο την ημέ-
ρα γνωριμίας 4.500 κόσμος”, ανέφερε ο πρύτανης 
του ιδρύματος Βαγγέλης Διαμαντόπουλος και 
πρόσθεσε ότι η ανταπόκριση παιδιών και μεγάλων 
στις εκδηλώσεις γνωριμίας είναι πολύ θετική.  

“Αυτό που θέλουμε ως Πολυτεχνείο είναι αφενός 
να έχουμε μια ενέργεια εξωστρέφειας και να δεί-
ξουμε τον εξοπλισμό και τα πειράματα που κάνουμε 
και αφετέρου να δείξουμε στα παιδιά, και αυρια-
νούς εν δυνάμει φοιτητές μας, πόσο ενδιαφέρου-
σες είναι η τεχνολογία και η επιστήμη”, υπο-
γράμμισε ο κ. Διαμαντόπουλος.       
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Πειράματα, έρευνα, ενθουσιασμός  
» Εκατοντάδες παιδιά επισκέφθηκαν το Ιδρυμα και μυήθηκαν στον κόσμο της τεχνολογίας

Εκατοντάδες παιδιά μαζί με τους γονείς τους 
επισκέφθηκαν και φέτος το Πολυτεχνείο.  

Μέσα από εφαρμογές τα παιδιά κατανοούσαν καλύτερα 
τον τρόπο που λειτουργεί η επιστήμη. 

Διαδραστικά προγράμματα συνδύαζαν το στοιχείο 
της γνώσης και του παιχνιδιού. 

Εντυπωσιακά ήταν τα ερευνητικά προγράμματα που 
παρουσιάστηκαν. Μεταξύ αυτών και εκείνο που δίνει 
δεδομένα για αγροτικές καλλιέργειες αξιοποιώντας 

τα ραδιοκύματα. 

Φοιτητές και εκπαιδευτικοί ενημέρωναν τα παιδιά για την έρευνα 
που γίνεται στο Ιδρυμα. 

 Ο πρύτανης του Πολυτεχνείου Ε. Διαμαντόπουλος βρέθηκε 
στους χώρους της έκθεσης και περιηγήθηκε σε όλα τα περίπτερα 

και τις δράσεις. 

Η εικονική πραγματικότητα είχε το δικό της μερίδιο 
στις παρουσιάσεις που έγιναν. 

Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον μαγικό 
κόσμο των νέων τεχνολογιών. 


