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Η
«Βραδιά του Ερευνητή», την
οποία διοργανώνει κάθε χρόνο
το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
(ΙΠΕ) έχει πλέον καταστεί θε-
σμός, μέσα από τον οποίο και τα

Πανεπιστήμια  έχουν την ευκαιρία να παρου-
σιάσουν ενδιαφέροντα προγράμματά τους που
πραγματικά κλέβουν τις εντυπώσεις. Συγκεκρι-
μένα, ο θεσμός της «Βραδιάς του Ερευνητή»
έχει καθιερωθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο
από το 2005 και στοχεύει κυρίως να φέρει το
ευρύ κοινό κοντά στην έρευνα και να περάσει
το μήνυμα ότι οι ερευνητές προσφέρουν ου-
σιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, μέ-
σω του έργου τους. Μέσα από την καλλιέργεια
της ερευνητικής κουλτούρας στους νέους, στό-
χος είναι η ενθάρρυνσή τους ώστε να ακολου-
θήσουν επαγγελματική σταδιοδρομία στον χώ-
ρο της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινο-
τομίας. 

Η μεγάλη σημασία που έχει ο θεσμός για τα
Πανεπιστήμιά μας προκύπτει κι από το ενημε-
ρωτικό υλικό που έδωσαν στη δημοσιότητα το

Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ΤΕΠΑΚ και το Πανεπι-
στήμιο Νεάπολις, προβάλλοντας τη συμμετοχή
τους στη «Βραδιά του Ερευνητή» που πραγμα-
τοποιήθηκε πριν από μερικές μέρες αλλά και τα
σημαντικά αποτελέσματα που είχε αυτή. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου παρουσίασε τις πε-
ρισσότερες επιδείξεις ενώ τα θέματα που πα-
ρουσιάστηκαν και προσέλκυσαν το ενδιαφέρον
του κοινού ήταν μεταξύ άλλων: «αρχαιολόγοι εν
δράσει», «παραδοσιακά δομικά υλικά της Κύ-
πρου», «θάλασσα, πηγή γνώσης και ζωής» «ρο-
μποτικά δίκτυα αισθητήρων, έξυπνοι χώροι στάθ-
μευσης και κοινωνικός ηλεκτρισμός», «βιοϊατρι-
κοί υπέρηχοι», «υπολογιστική νοημοσύνη και ευ-
φυή συστήματα», «γνωρίστε το DNA σας», «παι-
χνίδια για τη γλωσσική ανάπτυξη» «φυσιοθερα-
πεία με τη χρήση οπτικών διαφανειών» και «έρευ-
να στον διαδικτυακό υπολογισμό: υποδομές και
εφαρμογές».

Σημαντική ήταν και η παρουσία της δραστή-
ριας -ως γνωστόν- Ερευνητικής Μονάδας Αρχαι-

ολογίας του Πανεπιστήμιου Κύπρου, στο περί-
πτερο της οποίας οι μικροί επισκέπτες της εκδή-
λωσης, είχαν την ευκαιρία να ζήσουν την εμπει-
ρία μιας ανασκαφής, τη συγκίνηση της ανακά-
λυψης ευρημάτων, αλλά και να δοκιμάσουν πρα-
κτικές της ενάλιας αρχαιολογίας. Με την ίδια πε-
ριέργεια δοκίμασαν και άλλες δραστηριότητες,
όπως τον σχεδιασμό και την κατασκευή αγγείων
υπό την καθοδήγηση του προσωπικού της Ερευ-
νητικής Μονάδας Αρχαιολογίας. 

Επιπλέον, η Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών
Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνερ-
γασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου συμμε-
τείχαν στη διοργάνωση του μαθητικού διαγωνι-
σμού “S-Factor” για την παρουσίαση ενός επι-
στημονικού φαινομένου με πρωτότυπο και δια-
σκεδαστικό τρόπο, ο οποίος στέφτηκε με μεγά-
λη επιτυχία. 

«Ο ψηφιακός εαυτός μου»
Από την πλευρά του, το ΤΕΠΑΚ συμμετείχε στην

εκδήλωση με τρία περίπτερα, στα οποία διάφο-

ροι ερευνητές παρουσίασαν με ιδιαίτερη επιτυ-
χία τις ερευνητικές τους δραστηριότητες απο-
σκοπώντας, μεταξύ άλλων, στην όσο το δυνατό
μεγαλύτερη προσέλκυση του κοινού και ιδιαί-
τερα των νέων. Στο ένα περίπτερο, με εκπρόσω-
πο τον λέκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχα-
νικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Δημή-
τριο Σκαρλάτο και θέμα «Ο Ψηφιακός Εαυτός
Μου», πραγματοποιούνταν δραστηριότητες που
αφορούσαν στην τρισδιάστατη μοντελοποίηση
του προσώπου ή οποιουδήποτε άλλου αντικει-
μένου των επισκεπτών με ένα μόνο “click” μιας
απλής φωτογραφικής μηχανής. Στο δεύτερο πε-
ρίπτερο του ΤΕΠΑΚ, με εκπρόσωπο τον λέκτορα
του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών,
Χαράλαμπο Πουλλή και με θέμα «Ταχεία Σάρω-
ση και Τρισδιάστατη Ανακατασκευή», πραγμα-
τοποιούνταν δραστηριότητες για τρισδιάστατη
(3D) σάρωση του κεφαλιού των επισκεπτών του
περιπτέρου. Στο τρίτο περίπτερο, με εκπρόσωπο
τον λέκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Στυλιανό Για-
τρό και με θέμα «Η Ψυχολογία των Κατασκευών:
Κατανοώντας τη Συμπεριφορά των Κατασκευ-
ών και πώς Καταρρέουν», πραγματοποιούνταν
δραστηριότητες που αποσκοπούσαν στη δημι-
ουργία απτών μοντέλων / κατασκευών χρησι-
μοποιώντας χαρτί, ξύλο, λαστιχάκια και την ιστο-
σελίδα Expedition Workshed για να καταλάβουν
οι συμμετέχοντες πώς συμπεριφέρονται διά-
φορες κατασκευές κάτω από διάφορα φορτία,
δίνοντας μεγάλη σημασία στη γεωμετρία της κα-
τασκευής. 

Σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ίδρυμα «μέσα από
τις δραστηριότητες που παρουσιάστηκαν, οι ερευ-
νητές έδωσαν την ευκαιρία στους νέους και στο
ευρύ κοινό που με αθρόα προσέλευση επισκέ-
φθηκε τα διάφορα περίπτερα, να γνωρίσουν από
κοντά μέρος των ερευνητικών δραστηριοτήτων
που διεκπεραιώνονται στο Πανεπιστήμιο και να
τους κεντρίσουν το ενδιαφέρον για εμπλοκή
και ενασχόλησή τους με την έρευνα».

Μέσα από την καλλιέργεια της ερευ-
νητικής κουλτούρας στους νέους,
στόχος είναι η ενθάρρυνσή τους ώστε
να ακολουθήσουν επαγγελματική
σταδιοδρομία στον χώρο της έρευνας,
της τεχνολογίας και της καινοτομίας

Ψηφιακό περιβάλλον 
για μάθηση 
Στην εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Νεάπολις
Πάφου, συμμετείχαν οι λέκτορες Μάριος Αργυρίδης (Τμή-
μα Ψυχολογίας) και Γεώργιος Αρτόπουλος (Τμήμα Αρχιτε-
κτονικής), με τις αντίστοιχες παρουσιάσεις: «Πόσο διαφέ-
ρει η εμφάνισή μου από ένα μοντέλο;» και «Τρισδιάστατα
Ψηφιακά Περιβάλλοντα για Μάθηση, Εξερεύνηση και Συ-
νεργασία». Ο δρ. Αργυρίδης επεσήμανε ότι  στόχος της συ-
γκεκριμένης δραστηριότητας ήταν να κατανοήσουν οι συμ-
μετέχοντες τον τρόπο με τον οποίο τα έντυπα και ηλεκτρο-
νικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης μπορούν να επηρεάσουν
τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και νιώθουμε για το σώ-
μα μας. Επίσης, στόχος ήταν να αντικρούσει την καθημερι-
νή πραγματικότητα αυτών των ερεθισμάτων και να αναπτύ-
ξει μια κριτική σκέψη προς αυτά. Η συγκεκριμένη δραστη-
ριότητα είχε μεγάλο ενδιαφέρον για το κοινό αφού, καθη-
μερινά, βομβαρδίζεται από περίπου 3000 διαφημίσεις, εκ
των οποίων οι 1000 έχουν να κάνουν με την εμφάνιση.
Μέσω αυτής της δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες άρχι-
σαν να εναντιώνονται σε αυτό το δυσλειτουργικό ιδεατό
που παρουσιάζεται. Σύμφωνα με τον δρα  Αρτόπουλο στό-
χος της εν λόγω έρευνας είναι η ανάπτυξη διαδραστικών
ψηφιακών περιβαλλόντων για την εξέταση των δυνατοτή-
των και των πλεονεκτημάτων χωρικά κατανεμημένων ιστο-
ρικών δομών στην εμπλοκή και απασχόληση των επισκε-
πτών/χρηστών στην εξιστόρηση και λειτουργία σημαντι-
κών περιοχών μιας πόλης, ενός κτηρίου ή ενός εκθέματος.
Οι αποφάσεις των επισκεπτών και οι συσχετισμοί που κά-
νουν, όταν εξερευνούν το ψηφιακό περιβάλλον, τούς επι-
τρέπουν να κατανοήσουν, να μάθουν και να βιώσουν τις
κοινωνικές, πολιτισμικές, τεχνικές και περιβαλλοντικές
πολυπλοκότητες του αντικείμενου της μελέτης. Στο συ-
γκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα μελετάται η εξέλιξη
της παλιάς πόλης της Λευκωσίας και επιχειρείται η δημι-
ουργία μιας κοινής πλατφόρμας για τη διερεύνηση της
μελλοντικής ανάπτυξης.

>Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ και Νεάπολις παρουσίασαν προγράμματά τους
Εξέπληξαν στη «Βραδιά του Ερευνητή»
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