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Διαγωνισμοί  
Κυνήγι θησαυρού «Βρες τον Ερευνητή» 
Ελάτε στη Γραμματεία για να παραλάβετε τον χάρτη σας. 
Περιηγηθείτε σε όλους τους χώρους της εκδήλωσης και αναζητήστε με τη διαδρομή του χάρτη την Ερευνητική 
Ομάδα στην οποία αντιστοιχεί το εικονίδιο  «γρίφος». 
Ζητήστε από τον Υπεύθυνο της Ερευνητικής Ομάδας που εντοπίσατε να σας δώσει το σχετικό αυτοκόλλητο και 
να σας πει τη «λέξη κλειδί». 
Κολλήστε στο χάρτη σας το αυτοκόλλητο δίπλα στο αντίστοιχο εικονίδιο «γρίφο». 
Όταν ολοκληρώσετε τη διαδρομή, επιστρέψτε τον συμπληρωμένο χάρτη σας στη Γραμματεία. 
Για να μετάσχετε στην κλήρωση για δώρα, οι υπεύθυνοι για το κυνήγι θησαυρού στη Γραμματεία θα σας 
ζητήσουν να αναγνωρίσετε το εικονίδιο «γρίφο» από μια «λέξη κλειδί» που θα σας ρωτήσουν.   
Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 21:30 στο χώρο του αιθρίου, που αμέσως μετά θα πλημμυρίσει από τους ήχους της 
Ομάδας Κρουστών του ΕΜΠ.    

Η έρευνα μέσα από τα μάτια των παιδιών 
Πώς φαντάζουν άραγε τα ερευνητικά επιτεύγματα στα μάτια των παιδιών; Πώς θα ζωγράφιζαν όσα αντίκρισαν 
στη Βραδιά; Τι τίτλο θα έβαζαν; Τι τους εντυπωσίασε περισσότερο; Ελάτε να το ανακαλύψουμε παρέα. 

Μικροί μηχανικοί 
Οι μαθητές πιάνουν μολύβι και χαρτί και σχεδιάζουν! Στους χώρους των Σχεδιαστηρίων του Κτιρίου Αβέρωφ, 
σαν μικροί μηχανικοί. 
Περιηγηθείτε στο Κτίριο Αβέρωφ. Σας μαγεύει ο χώρος όσο και εμάς; Μη χάνετε, τότε καιρό. Σχεδιάστε. Κάντε 
το σκαρίφημα, αποτυπώστε στο χαρτί τη γωνιά που σας κέντρισε το ενδιαφέρον, βάλτε τι δική σας πινελιά στο 
χώρο. Δημιουργείστε!   
Φτιάξτε το δικό σας ρομπότ. Ποια θα είναι άραγε η μορφή του, ποια η χρήση του, ποια τα υλικά που θα το 
συνθέσουν; Βάλτε χρώμα και φαντασία στο μέγιστο και ξεκινήστε!  
Θα μπορούσατε να σχεδιάσετε έναν πρωτότυπο κάδο ανακύκλωσης; Τι μορφή θα μπορούσε να έχει για να είναι 
ελκυστικός; Από τι υλικό θα θέλατε να είναι κατασκευασμένος; Δοκιμάστε το!    

Ζωγραφική 
Περιηγηθείτε στους πανέμορφους χώρους του Κτιρίου Αβέρωφ, εμπνευστείτε από την ατμόσφαιρα της Βραδιάς 
και ζωγραφίστε μαζί μας! Θα σας περιμένουν εκπλήξεις! 

 

 www.researchersnight.gr  

 www.facebook.com/NTUAREN 

http://www.researchersnight.gr
http://www.facebook.com/NTUAREN
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Δρώμενα 
Μουσική εκδήλωση 
Τη βραδιά πλαισιώνουν μουσικά το Μουσικό Τμήμα ΕΜΠ και η Ομάδα Κρουστών ΕΜΠ. 
Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Μουσικό Τμήμα του ΕΜΠ υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Μιχάλη 
Οικονόμου θα μας ταξιδέψει σε ήχους εξαιρετικά μελωδικούς. Σας περιμένουμε στην Αίθουσα Τελετών, αμέσως 
μετά την Εναρκτήρια Εκδήλωση και τη Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης. Μην το χάσετε!    

 www.michaliseconomou.com  

 Michalis Economou 
 

Αθηναϊκός Θίασος Σκιών 
Η επιτυχία συνεχίζεται! Για δεύτερη χρονιά, ο Αθηναϊκός Θίασος Σκιών είναι μαζί μας στη Βραδιά του ΕΜΠ, αυτή 
τη φορά με νέα παράσταση με τίτλο «Ο Καραγκιόζης εφευρέτης». 
Λίγα λόγια για το έργο:   
Ο πολυμήχανος καθηγητής Κουκουβάγιας αναζητεί έναν άξιο συνεργάτη που θα τον βοηθήσει να τελειοποιήσει 
τη μεγαλύτερή του ανακάλυψη: τη μηχανή που λύνει το πρόβλημα της πείνας. Ο Χατζηαβάτης συστήνει τον 
Καραγκιόζη, που θα γίνει αμέσως βοηθός του εφευρέτη και θα του λύσει πολλά προβλήματα. Κάποιος όμως δεν 
συμφωνεί με την εφεύρεση και κάνει ό,τι μπορεί για να την σαμποτάρει, βάζοντας τον Καραγκιόζη σε 
μπελάδες… 
Η συνέχεια στο αμφιθέατρο!  

 www.athosdanellis.com 

 

Μουσείο Πειραμάτων 

 
Το Μουσείο Πειραμάτων μαζί μας στη Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ. 
Η Βιολογία, η επιστήμη της ζωής μας περιμένει να την ανακαλύψουμε και να γίνουμε για λίγο μικροί βιολόγοι. 
Ένα ένα, τα 5 βασίλεια των οργανισμών θα μας αποκαλύψουν τα μυστικά τους. Μοντέλα και παιχνίδια 
βιολογίας, παρασκευή και παρατήρηση δειγμάτων στα μικροσκόπια, από τα ζώα, τα φυτά, τους μύκητες, 
τα βακτήρια και το πλαγκτό μας ξεναγούν στο μικρόκοσμό τους! 

 www.mouseiopeiramaton.gr/ 
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