ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΔΡΑΣΗ 2018-2019

Τα Ινστιτούτα του ΕΙΕ αξιοποιώντας τη
µακρόχρονη ερευνητική και εκπαιδευτική
εµπειρία τους ανταποκρίνονται στα σύγχρονα
επιστηµονικά
αιτήµατα
των
νέων,
διευρύνοντας το πεδίο των επιστηµονικών
τους αναζητήσεων. Στο πλαίσιο αυτό
οργανώνουν
τη
δράση
«Ερευνητικές
Περιηγήσεις».

Ενδεικτικά, το πρόγραµµα των επισκέψεων
έχει την παρακάτω δοµή:
•

•

Σύντοµη εισαγωγή στην ιστορία του ΕΙΕ και
του Ινστιτούτου το οποίο έχει επιλεγεί από
το σχολείο
Εισαγωγή στην επιστηµονική µέθοδο και
έρευνα
και
δηµιουργία
κατάλληλων
ερεθισµάτων για την προετοιµασία των
µαθητών
Σύνδεση των γνώσεων των µαθητών µε τα
πεδία της έρευνας που αφορούν την
επίσκεψη
Επίσκεψη στους εργαστηριακούς χώρους
και τις βιβλιοθήκες
Συζήτηση – κλείσιµο

Η δράση αυτή απευθύνεται κυρίως σε µαθητές
Λυκείου, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να
επισκεφθούν τα Ινστιτούτα του ΕΙΕ και να
έρθουν σε επαφή µε τους ερευνητές, τα
εργαστήρια και την ερευνητική δραστηριότητα
που πραγµατοποιείται σε αυτά. Οι επισκέψεις
οργανώνονται µε στόχο τη διερευνητική
µάθηση των µαθητών στους χώρους που
καλλιεργείται η έρευνα, τη γνωριµία µε το
επάγγελµα και τον χώρο εργασίας του
ερευνητή, τα εργαλεία της έρευνάς του και την
παρακολούθηση πειραµάτων εν εξελίξει. Πέρα
από την προφανή συµβολή σε θέµατα
διεύρυνσης της γνώσης και επαγγελµατικού
προσανατολισµού, η δράση αποσκοπεί στην
προβολή της ελεύθερης κριτικής σκέψης ως
θετικό
πρότυπο
αντίληψης
της
πραγµατικότητας.

Το ακριβές πρόγραµµα και οι εισηγήσεις θα
προσαρµόζονται κάθε φορά στο επίπεδο
εκπαίδευσης των µαθητών (Α’, Β’, Γ’ Λυκείου /
Θετική ή Θεωρητική Κατεύθυνση). Ο µέγιστος
αριθµός των µαθητών που µπορούν να
επισκεφθούν ένα Ινστιτούτο είναι είκοσι (20)
και η συνολική διάρκεια της επίσκεψης σε κάθε
Ινστιτούτο είναι δύο ώρες. Κατά τη διάρκεια
της επίσκεψης, οι µαθητές θα πρέπει να
συνοδεύονται από τους καθηγητές τους.

Οι επισκέψεις θα πραγµατοποιούνται σε
συγκεκριµένες εβδοµάδες κατά τη διάρκεια του
σχολικού έτους.

Η δράση αφορά σε όλα τα σχολεία της χώρας
και η επιλογή θα γίνεται µε σειρά
προτεραιότητας.

•

•
•

Με την ολοκλήρωση της επίσκεψης οι
µαθητές θα είναι σε θέση:
Οι προτεινόµενες εβδοµάδες για το σχολικό
έτος Σεπτέµβριος 2018 – Μάϊος 2019 είναι οι
κάτωθι:
•
•
•

6-10 Νοεµβρίου 2018
4-8 Φεβρουαρίου 2019
1-5 Απριλίου 2019
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•

να αντιληφθούν πώς κατακτάται και
τεκµηριώνεται η γνώση µέσω της
ερευνητικής διαδικασίας και της κριτικής
σκέψης,

•

να αντιληφθούν τη ροή της έρευνας
(µελέτη της προϋπάρχουσας γνώσης,
δηµιουργία
ερωτηµάτων,
πείραµα,
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ερµηνεία, παραγωγή-αξιοποίηση της νέας
επιστηµονικής γνώσης),
•

•

να έχουν σαφέστερη εικόνα για την
εργασία ενός ερευνητή στον χώρο των
θετικών ή των ανθρωπιστικών επιστηµών,

•

Γιατί η ιστορία επιδρά στη σύγχρονη
πραγµατικότητα και πώς, αντίστροφα, η
σύγχρονη πραγµατικότητα θέτει νέα
ερωτήµατα στην προσέγγιση της ιστορίας;

•

Πώς επιδρούν οι µεγάλες προσωπικότητες
της
ιστορίας
στην
σύγχρονη
πραγµατικότητα;

•

Πώς γράφεται η Ιστορία;

•

να διαπιστώσουν την ανάγκη της
διεπιστηµονικής συνεργασίας για την
επίλυση
µεγάλων
και
σύνθετων
επιστηµονικών προβληµάτων,

Πώς µαθαίνουµε
εποχές;

•

Τί είδους πηγές έχει στη διάθεση του ο
ερευνητής για κάθε ιστορική περίοδο και
πώς αυτές διασώθηκαν;

να προετοιµαστούν για τη µετάβασή τους
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.

•

Πώς διαβάζουµε τις πηγές της κάθε εποχής
και ποιά προβλήµατα προκύπτουν από την
ανάγνωσή τους;

•

Πώς συνδυάζονται οι νέες τεχνολογίες
(databases) µε την ερευνητική διαδικασία;

να γνωρίσουν τον χώρο ενός εργαστηρίου
και να κατανοήσουν τις διαφορές των
υποδοµών
µεταξύ
των
διαφόρων
επιστηµών,

•

να αναγνωρίσουν ερευνητικά εργαλεία,

•

να κατανοήσουν καλύτερα το πεδίο
εφαρµογής εννοιών και θεωριών που
µαθαίνουν στο σχολείο,

•

•

κέντρα του ΙΙΕ, τα οποία εξειδικεύονται στη
µελέτη
του
αρχαίου,
βυζαντινού
και
νεοελληνικού πολιτισµού. Μέσω της επίσκεψης
οι µαθητές θα µπορέσουν να αντιληφθούν:

Με αφορµή τα ερεθίσµατα που θα λάβουν οι
µαθητές κατά τη διάρκεια της επίσκεψης,
ακολουθεί συζήτηση που θα βοηθήσει τους
µαθητές να κατανοήσουν την επιστηµονική
έρευνα ως τον τρόπο µε τον οποίο εξελίσσεται
η επιστήµη. Με τη συζήτηση αναδεικνύεται,
επίσης, η αξία νέων παρατηρήσεων, η σύγκρισή
τους µε τις προβλέψεις, η οργάνωσή τους σε
νέες έννοιες, καθώς και το πνεύµα συνεργασίας
µε επιστήµονες σε διεθνές επίπεδο αλλά και
επικοινωνίας µε το ευρύ κοινό.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών µε την
έντονη και διαρκή ερευνητική και εκδοτική
δραστηριότητα, την εξωστρέφεια και τη
διεπιστηµονικότητά
του
προβάλλει
παγκοσµίως την αδιάσπαστη συνέχεια του
Ελληνισµού και τη θεµελιώδη συµβολή του
στον ευρωπαϊκό πολιτισµό. Κατά τη διάρκεια
της επίσκεψης οι µαθητές θα έχουν τη
δυνατότητα να γνωρίσουν τα τρία ερευνητικά
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για

τις

παλαιότερες

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Στο Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρµακευτικής
Χηµείας και Βιοτεχνολογίας, οι µαθητές θα
περιηγηθούν σε εργαστήρια που αφορούν σε
όλες τις θεµατικές κατευθύνσεις της έρευνας
του
Ινστιτούτου
(Ανάπτυξη
Φαρµάκων,
Ολιστικές
Προσεγγίσεις
στην
Υγεία,
Βιοτεχνολογία) και θα έχουν τη δυνατότητα:
•

να
κατανοήσουν
τις
διαδικασίες
διεξαγωγής της επιστηµονικής έρευνας
στον τοµέα της βιοϊατρικής διεθνώς,

•

να δουν από κοντά και εν λειτουργία
κάποιες από τις πιο σύγχρονες και
σηµαντικές υποδοµές και εγκαταστάσεις
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του Ινστιτούτου (όπως για παράδειγµα
µονάδες
συνεστιακής
µικροσκοπίας,
φασµατοσκοπίας πυρηνικού µαγνητικού
συντονισµού
(NMR),
φασµατοµετρίας
µάζας (LC-MS-MS), κρυσταλλογραφίας
ακτίνων Χ, ηλεκτρονικού παραµαγνητικού
συντονισµού (EPR) και να αντιληφθούν τις
εφαρµογές τους µε απλά παραδείγµατα,
•

να γνωρίσουν εργαστηριακές πρακτικές
όπως για παράδειγµα η χρήση πιπέτας,
ηλεκτρονικού
ζυγού,
µέτρηση
pH,
προετοιµασία
PCR
αντίδρασης,
ηλεκτροφόρηση DNA και πρωτεϊνών,

και ανάλογα µε την χρονική στιγµή που θα
πραγµατοποιηθεί η επίσκεψη θα έχουν την
ευκαιρία:
•

να παρατηρήσουν σε στερεοσκόπιο τον
ευκαρυωτικό οργανισµό Caenorhabditis
elegans,
έναν
νηµατώδη
σκώληκα,
οργανισµό-µοντέλο
στη
µελέτη
της
γήρανσης,

•

να
παρατηρήσουν
τεχνικές-συνθήκες
καλλιέργειας
του
µικροοργανισµού
Escherichia coli, του πιο µελετηµένου
µικροοργανισµού και ενός από τα
προσφιλέστερα «εργαλεία» των µοριακών
βιολόγων,

•

να παρατηρήσουν καλλιέργεια καρκινικών
κυττάρων και πως αυτά ανταποκρίνονται
σε αντικαρκινικά φάρµακα.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ
Στο Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής
Χηµείας, οι µαθητές θα επισκεφθούν δύο
ερευνητικά εργαστήρια (χηµικής σύνθεσης και
φυσικοχηµικού χαρακτηρισµού υλικών) και θα
εξοικειωθούν:
•µε την έννοια των "υλικών" (χηµικές
οντότητες
µε
λειτουργικότητα),
µε
παραδείγµατα από φυσικά και τεχνητά υλικά,
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•µε την έννοια της χηµικής δοµής των υλικών
σε σχέση µε τη λειτουργικότητά τους,
•µε τον σχεδιασµό και τη σύνθεση νέων
υλικών, µε ειδική αναφορά στις ιδιαιτερότητες
των νανοϋλικών,
•µε τις τεχνικές προσδιορισµού της χηµικής
δοµής και της λειτουργικότητας των υλικών
µέσω φυσικοχηµικών τεχνικών.
Η θεµατολογία των εισηγήσεων αναπτύσσεται
κάθε φορά µε αφορµή την ερευνητική
δραστηριότητα του Ινστιτούτου κατά την
ηµέρα της επίσκεψης, το "πείραµα της ηµέρας".

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Στη
Βιβλιοθήκη
Επιστήµης,
Τεχνολογίας,
Πολιτισµού «Κ.Θ.∆ΗΜΑΡΑΣ» του Εθνικού
Κέντρου Τεκµηρίωσης οι µαθητές θα έχουν την
ευκαιρία να έρθουν σε επαφή µε έναν
σηµαντικό κρίκο στην ροή της Έρευνας: την
αξιοποίηση της νέας παραγόµενης γνώσης,
αφού το ΕΚΤ είναι ο εθνικός φορέας που
συλλέγει, οργανώνει, τεκµηριώνει και διαχέει
προς την κοινότητα την επιστηµονική,
τεχνολογική και πολιτιστική πληροφορία, αλλά
και
τη
µελέτη
της
προϋπάρχουσας
δηµοσιευµένης ή µη επιστηµονικής έρευνας. Οι
µαθητές θα έχουν τη δυνατότητα:
•

να εξοικειωθούν µε την χρήση και το
περιβάλλον µιας από τις µεγαλύτερες
ερευνητικές Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και
να περιηγηθούν στο περιεχόµενο των
συλλογών
της
(βάσεις
δεδοµένων,
επιστηµονικά
περιοδικά
έντυπα
και
ηλεκτρονικά, πηγές ανοιχτής πρόσβασης
και αποθετήρια),

•

να χρησιµοποιήσουν τις Υπηρεσίες της
Βιβλιοθήκης (ηλεκτρονικό αναγνωστήριο,
κλασικό
αναγνωστήριο,
παραγγελίες
βιβλίων και ανατύπων ή αναζήτηση
διεθνούς βιβλιογραφίας για ένα θέµα),
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•

•

•

να ανακαλύψουν τους διαφορετικούς
τύπους της ακαδηµαϊκής επικοινωνίας
(άρθρα σε επιστηµονικά περιοδικά, βιβλία,
µονογραφίες και τους διαφορετικούς
ρόλους
κλειδιά
στον
κύκλο
της
επιστηµονικής πληροφόρησης:συγγραφείςεπιστήµονες, εκδότες, κριτές, βιβλιοθήκες),

υλικού σχετικά µε ερευνητική εργασία (project)
που έχουν αναλάβει να πραγµατοποιήσουν στο
σχολείο.

να έρθουν σε επαφή µε τις νέες τάσεις στη
διαδικασία των επιστηµονικών εκδόσεων,
όπως η ανοιχτή πρόσβαση, οι ηλεκτρονικές
εκδόσεις, τα αποθετήρια, τα µέσα
επιστηµονικής δικτύωσης, η ανοιχτή
επιστήµη και τα ανοιχτά δεδοµένα,

Δήλωση συμμετοχής μπορεί να γίνει πατώντας
εδώ:

να διδαχθούν τεχνικές αναζήτησης και
ανάκτησης πληροφοριών, την χρήση
λέξεων κλειδιών, την αξιοποίηση του
πρωτογενούς υλικού και την αξιολόγηση
των πληροφοριακών πηγών,

•

να χρησιµοποιήσουν τη ΜΗΤΙ∆Α, ένα
καινοτόµο διαδικτυακό περιβάλλον όπου
µε σύγχρονα εργαλεία και τις ελεύθερα
προσβάσιµες ψηφιακές πηγές που διαθέτει
το ΕΚΤ οι συµµετέχοντες δάσκαλοι και
µαθητές
έχουν
την
ευκαιρία
να
συνεργαστούν, να πειραµατισθούν και να
δηµιουργήσουν
οι
ίδιοι
ψηφιακό
διαδραστικό εκπαιδευτικό περιεχόµενο,

•

να µάθουν πως να χρησιµοποιούν
ερευνητικές
πηγές
επιστηµονικής
πληροφόρησης, που είναι συνδροµητικές
άρα µη προσπελάσιµες από άλλους χώρους

•

να κατανοήσουν έννοιες, όπως η ηθική
στην έρευνα και στην χρήση της
ακαδηµαϊκής και ερευνητικής πληροφορίας
(πνευµατικά δικαιώµατα, αδειοδότηση,
αξιολόγηση πηγών στο διαδίκτυο)

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

https://goo.gl/forms/RrzifLsq0Dp2r4LY2
Προθεσµία δήλωσης συµµετοχής:
Για την εβδοµάδα 6-10/ 11/ 2018 : 22/ 10/2018
Για την εβδοµάδα 4-8/ 02/ 2019 : 21/ 01/2018
Για την εβδοµάδα 1-5/ 04/ 2019 : 11/ 03/2019

Στο πλαίσιο της επίσκεψης οι µαθητές θα έχουν
την ευκαιρία να επισκεφθούν το datacenter του
ΕΚΤ, το οποίο φιλοξενεί εκατοντάδες φυσικούς
και εικονικούς εξυπηρετητές, και αποτελεί eυποδοµή σηµείο αναφοράς για τον ελληνικό
χώρο. Επίσης, µπορούν να λάβουν την
απαραίτητη καθοδήγηση για τη συλλογή
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