
                                                                             

Η Βραδιά του Ερευνητή 2020 στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο! 

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020, Ώρα 8:15 έως 20:15 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Σας προσκαλούμε να διοργανώσετε ομαδική παρακολούθηση της Βραδιάς του 
Ερευνητή από το σχολείο σας. 

Η Βραδιά του Ερευνητή είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με 
στόχο την εξοικείωση του κοινού με τον υπέροχο κόσμο της έρευνας. Το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο διοργανώνει τη Βραδιά κάθε χρόνο από το 2014, με 
Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια ΕΜΠ Αντωνία Μοροπούλου. Φέτος, για 
λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, στον καιρό της πανδημίας COVID-19, 
οργανώνεται σε διαδικτυακή βάση για την τελευταία Παρασκευή του 
Νοέμβρη 27/11/2020. 

Η Βραδιά του Ερευνητή θα μεταδοθεί από το επίσημο κανάλι YouTube Βραδιάς 
του Ερευνητή (https://www.youtube.com/ntuaren) ή από την ιστοσελίδα 
Βραδιάς του Ερευνητή (https://www.ntua.gr/ntuaren) από τις 8:00 το πρωί και 
θα ολοκληρωθεί αργά το απόγευμα. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΜΠ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Η ομαδική παρακολούθηση της Βραδιάς του Ερευνητή από μαθητές Δημοτικών 
Γυμνασίων ή Λυκείων μπορεί να γίνει μέσω της πλατφόρμας Webex, με 
κοινοποίηση οθόνης από τον υπεύθυνο Καθηγητή. 

Για παράδειγμα, ένα σχολείο μπορεί να ορίσει τα εξής: 

 Εάν θα γίνει παρακολούθηση ταυτόχρονα από όλες τις τάξεις ή σε 
διαφορετικές ώρες. 

 Έναν ή περισσότερους υπεύθυνους Καθηγητές 
 Μία ή περισσότερες διευθύνσεις ψηφιακών τάξεων, ανάλογα με τον 

αριθμό των υπεύθυνων καθηγητών 
 Τις τάξεις που θα συμμετέχουν 
 Την ώρα και τη διάρκεια παρακολούθησης κάθε τάξης.  

Οι μαθητές/τριες μπορούν να ενημερωθούν με ανακοίνωση του σχολείου για 
την ώρα και τη διεύθυνση ψηφιακής τάξης για να συνδεθούν. Ο υπεύθυνος 
εκπαιδευτικός θα επισκεφθεί μία από τις διευθύνσεις παρακολούθησης και θα 
Κοινοποιήσει την Οθόνη του με ήχο (Share Screen) στο Webex.  

Οδηγίες Κοινοποίησης Οθόνης με ήχο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: 
https://webex.upnet.gr/screen-sharing/ 

Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί στον συναρπαστικό κόσμο της έρευνας και 
της επιστήμης!  

https://www.youtube.com/ntuaren
https://www.ntua.gr/ntuaren

