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Ανάμεσα σε άλλες δραστηριότητες, κατά τον περασμένο Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν στο
ΤΠΠΛ τα παρακάτω:
Συντάχθηκε πρόταση δημιουργίας «Κέντρου Ανάπτυξης
και Προώθησης Υποβρύχιας Τεχνολογίας» Ελληνοκινεζικής συνεργασίας, στο ΤΠΠΛ. Η πρόταση (“Center of
Underwater Technology”) προωθήθηκε από τον Πρόεδρο
της ΕΑΔIΠ/ΕΜΠ, Καθηγητή Κ.Μουτζούρη, στο πλαίσιο
συνομιλιών με αξιωματούχους της Κινεζικής κυβέρνησης.
Ενδεικτικά προτάθηκαν εφαρμογές στις περιοχές των
υποβρύχιων κατασκευών, της υποβρύχιας μεταλλευτικής,
της
Ενάλιας
Αρχαιολογίας,
των
υποβρυχίων
περιβαλλοντικών μετρήσεων, της ανάπτυξης τεχνολογιών
αναπαράστασης του υποβρυχίου περιβάλλοντος για ευρύ
κοινό, κ.ά.

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας για τη δεύτερη
φάση της δράσης ChallengeBased Innovation (CBI) με
συμμετέχοντες, τον Markus Noordberg, επικεφαλής του
idealab@CERN, ερευνητές από το CERN, το AALTO
University (Φινλανδία), το Swinburne University of
Technology (Αυστραλίας), με επισπεύδοντα από πλευράς
ΕΜΠ τον Καθηγητή Ευάγγελο Γαζή και αντιπροσωπεία
της Σχολής Αρχιτεκτόνων και εκπροσώπους του ΤΠΠΛ. Το
IdeaLab@CERN, είναι μια δομή καινοτομίας και
ανάπτυξης νέων προϊόντων και τεχνολογιών, με τη
συμμετοχή ερευνητών και φοιτητών από διάφορες
χώρες. Το Challenge Based Innovation είναι μια
εκπαιδευτική,
διεπιστημονική
δράση
του
IdeaLab@CERN.

Στο πλαίσιο του προγράμματος “Global Engagement
Seminar” του Smith College της Μασαχουσέτης των
ΗΠΑ, δύο φοιτήτριες του ιδρύματος, η Tianyun (Maria)
Xu, (Φυσική, Μηχανική) και η Sally Ann GarveyLumumba,
(Ιστορία
της Τέχνης,
Αρχαιολογία)
πραγματοποίησαν τη θερινή πρακτική τους άσκηση στο
χώρο του ΤΠΠΛ για 6 εβδομάδες. Σκοπός ήταν η
προετοιμασία και η παράδοση δυο project, το πρώτο με
θέμα:
“Gamification”
δηλαδή
την
ανάπτυξη
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο ξεναγήσεων με τη μορφή
παιχνιδιού για ενήλικες στο Πάρκο και το δεύτερο με
θέμα την εργασία πεδίου και την εφαρμογή GIS για την
ειδική χαρτογράφηση περιοχών, σε συνάρτηση με τους
υδάτινους πόρους.

Στο διάστημα 23/06/1 έως 01/0714 πραγματοποιήθηκε
στο ΤΠΠΛ Διεθνές Θερινό Σεμινάριο Αρχαίου Δράματος, με
τίτλο “Challenging Limits: Performances of Ancient Drama,
Controversies and Debates”, με συνδιοργάνωση της
Ακαδημίας Πλάτωνος, του ΕΚΠΑ και του Ευρωπαϊκού
Δικτύου Έρευνας και Τεκμηρίωσης των Παραστάσεων του
Αρχαίου Ελληνικού Δράματος.

