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Εργαστήριο για μαθητές



Το εργαστήριο θα παρουσιάσει στους μαθητές και στους εκπαιδευτι-
κούς τις σύγχρονες τάσεις στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτε-
λεσμάτων στις φυσικές επιστήμες, δηλαδή «από το ερευνητικό εργα-
στήριο προς την κοινωνία». Θα εστιάσει σε παραδείγματα (από το Κέ-
ντρο Κβαντικής Πολυπλοκότητας και Νανοτεχνολογίας του Τμήματος 
Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, και από άλλα ιδρύματα της Κρή-
της) και σε θέματα καινοτόμου επιχειρηματικής δραστηριότητας στο 
σύγχρονο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. 
Οι μαθητές θα κατανοήσουν πως η επιστήμη δεν είναι γνώση και δι-
αδικασία που παραμένει περιορισμένη στο εργαστήριο, αλλά διαχέε-
ται στην κοινωνία και οικονομία, δημιουργώντας κοινωνικό και οικο-
νομικό πλούτο. 
Επειδή η καινοτομική επιχειρηματικότητα προϋποθέτει δημιουργικό-
τητα, πρωτοβουλία και θετικές στάσεις, είναι σημαντική η καλλιέργεια 

αυτών να επιτευχθεί όσο πιο γρήγορα, και μάλιστα στο σχολείο. Για 
το λόγο αυτό το workshop εστιάζει και στην παρουσίαση σύγχρονων 
«εργαλείων», στο πεδίο αυτό, για χρήση από τις σχολικές κοινότητες.  
Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιασθούν «καλές εκπαιδευτικές πρακτι-
κές», σύγχρονες μέθοδοι, εκπαιδευτικές κοινότητες (communities) 
και «εργαλεία» που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών 
έργων ENTREDU και QUANTUM SPINOFF στα πεδία της νεανικής και-
νοτόμου επιχειρηματικότητας. 
Το περιεχόμενο του εργαστηρίου προσφέρεται για ελεύθερη χρήση 
από τις σχολικές κοινότητες μέσω του portal του Ευρωπαϊκού έργου 
ENTREDU, και συγκεκριμένα μέσω της κοινότητας με τίτλο «Από το 
ερευνητικό εργαστήριο στην κοινωνία: τι πρέπει να γνωρίζουν οι νέοι 
για το επιχειρείν»* όπου εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να βρουν 
εκπαιδευτικό υλικό για περαιτέρω ενημέρωση και γνώση. 

(*) http://portal.opendiscoveryspace.eu/event/apo-ereynitiko-ergastirio-stin-koinonia-ti-prepei-na-gnorizoyn-oi-neoi-gia-epiheirein-819894

ENTREDU (http://entredu.ea.gr/) 
To έργο ENTREDU φιλοδοξεί να καλλιεργήσει την ικανότητα της επιχειρηματικότητας μέσω διεπιστημονικών προσεγγί-
σεων στο σχολείο, να παράσχει κίνητρα και ευκαιρίες συνεργασίας για τους εκπαιδευτικούς και έτσι να προωθήσει τη 
συνολική ανάπτυξη των σχολείων ως κοινοτήτων μάθησης. Απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς και σχολικές κοι-
νότητες και στοχεύει κατ’ αρχάς στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, και μέσω αυτών των μαθητών, ως προς ικανότητες 

επιχειρηματικότητας οι οποίες θα βοηθήσουν στη σύνδεση σχολείου και εργασίας και στην ομαλότερη μετάβαση των μαθητών από το ένα πε-
ριβάλλον στο άλλο. Το έργο εμπλέκει επιπλέον και επαγγελματίες και φορείς της αγοράς εργασίας και επιχειρηματικότητας, μέσω των οποίων 
οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν βιωματικά με επαγγέλματα της τοπικής κοινότητάς τους, καθώς και να αναπτύξουν τις δι-
κές τους επιχειρηματικές ιδέες. 

QUANTUMSPINOFF (www.quantumspinoff.eu/) 
Το έργο Quantum Spinoff στοχεύει να φέρει εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τους σε άμεση επαφή με την έρευνα και 
την επιχειρηματικότητα στον τομέα της νανοτεχνολογίας, με απότερο σκοπό την εκπαίδευση μιας νέας γενιάς επιστημο-
νικά εγγράμματων ευρωπαίων πολιτών. Ομάδες μαθητών, καθοδηγούμενες από τους εκπαιδευτικούς, θα κληθούν να 
δημιουργήσουν μία εικονική εταιρία η οποία θα εμπορεύεται μία επιστημονικά και κοινωνικά υπεύθυνη εφαρμογή της 

έρευνας στη νανοτεχνολογία. Για να το επιτύχουν αυτό, οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή και θα συνεργαστούν τόσο με ερευνητές του χώρου 
όσο και επιχειρηματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της νανοτεχνολογίας. Οι επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, η δημιουρ-
γικότητα και η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, αποτελούν τα βασικά κριτήρια τα οποία θα ληφθούν υπόψη από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων 
η οποία θα κρίνει τον τελικό νικητή.  

Κέντρο Κβαντικής Πολυπλοκότητας και Νανοτεχνολογίας (http://qcn.physics.uoc.gr) 
Το Κέντρο Κβαντικής Πολυπλοκότητας και Νανοτεχνολογίας του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρή-
της (Crete Center for Quantum Complexity and Nanotechnology) εστιάζει στην ερευνητική αριστεία στα πε-
δία της κβαντικής φυσικής και νανοτεχνολογίας. Το Κέντρο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Κοινότη-

τα (EC-supported FP7-REGPOT-2012-2013-1 project, Project number: 316165) και αποτελεί το μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό Έργο στην κατη-
γορία προγραμμάτων REGPOT. Υλοποιεί μεγάλης-κλίμακας ερευνητικές υποδομές για την ανάδειξη της Κρήτης σε σημαντικό παγκόσμιο επι-
στημονικό πόλο, δημιουργεί πολλές θέσεις εργασίας, και υποστηρίζει την τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας. Συνεργάζεται στενά με σημαντικά 
ευρωπαϊκά ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο Cambridge University, to Ινστιτούτο Max Planck στο Goettingen, το Ινστιτούτο Leibniz για τη Φυ-
σική Στερεάς Κατάστασης και την Έρευνα στα Υλικά στη Δρέσδη, και τα Πανεπιστήμια Leiden, Κολωνίας, Τέχνιον, Καλσρούης, Τουλούζης, και 
Ecole Normale Superieure στο Παρίσι. 

Περιγραφή των βασικών στόχων του εργαστηρίου

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Έργο ENTREDU (no.EE69-ENTREDU) στο πλαίσιο του προγράμματος ICT-PSP της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


