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Περίληψη 

Η Νανοεπιστήμη- Νανοτεχνολογία (Ν-ΕΤ), αποτελεί έναν σύγχρονο 

διεπιστημονικό κλάδο, ο οποίος γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη τον 21ο αιώνα. Η 

αυξανόμενη ένταξή της σε ζητήματα καθημερινότητας έχει στρέψει το ενδιαφέρον της 

επιστημονικής κοινότητας στην περαιτέρω μελέτη της και την ανάγκη εισαγωγής της 

στην υποχρεωτική εκπαίδευση, με στόχο την δημιουργία επιστημονικά εγγράμματων 

πολιτών. Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία, στοχεύει στην ανάδειξη των απόψεων των 

φοιτητών Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτική Εκπαίδευσης, αναφορικά με έννοιες και 

φαινόμενα στην κλίμακα του νάνο. Πιο συγκεκριμένα, μέσω έξι ερευνητικών 

ερωτημάτων επιδιώκεται η μελέτη των απόψεων των φοιτητών για (1) το φαινόμενο 

του Λωτού (υπερ-υδροφοβικότητα), (2) το φαινόμενο της σαύρας Gecko 

(προσκόλληση), (3) την σειροθέτηση και ταξινόμηση κλιμάκων και των αντικειμένων 

τους και (4) τη νοηματοδότηση της Ν-ΕΤ. Το δείγμα αποτελούνταν από 60 φοιτητές, 

της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας, ενώ για την συλλογή των δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε ένα γραπτό ερωτηματολόγιο. Από τα αποτελέσματα της έρευνας 

προέκυψε ότι οι φοιτητές εμφανίζουν ιδέες οι οποίες βρίσκονται μακριά από τη 

επιστημονική άποψη, αναφορικά με έννοιες και φαινόμενα της Ν-ΕΤ. Πιο 

συγκεκριμένα, κατέστη φανερό ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων εμφάνισε 

δυσκολία στην εξήγηση του φαινομένου του Λωτού και της σαύρας Gecko, 

αποδίδοντας τα φαινόμενα σε φυσικά χαρακτηριστικά αυτών ή αφηρημένες έννοιες. 

Επιπλέον, σημαντική δυσκολία εμφάνισαν οι φοιτητές 1)κατά την προσπάθεια 

σειροθέτησης των εννοιών «Μακροκλίμακα, Μικροκλίμακα, Νανοκλίμακα και 

Ατομική κλίμακα», με τους περισσότερους να σειροθετούν λάθος την έννοια της 

Μακροκλίμακας, 2)κατά την ταξινόμηση αντικειμένων διαφορετικών μεγεθών στις 

παραπάνω κλίμακες, με τους περισσότερους να ταξινομούν σε λάθος κλίμακα τρία ή 

περισσότερα αντικείμενα και 3)κατά την σειροθέτηση των αντικειμένων κατά σειρά 

μεγέθους, όπου η πλειοψηφία σειροθέτησε σωστά μόνο αντικείμενα της 

Μακροκλίμακας. Τέλος, αξιοσημείωτη είναι η έλλειψη γνώσης των φοιτητών, που 

προέκυψε αναφορικά με το νόημα της Ν-ΕΤ, με την πλειοψηφία να προσεγγίζει την 

έννοια ανθρωποκεντρικά και χωρίς καμία αναφορά σε κάποια από τις Μις. 

Λέξεις κλειδιά 

Νανοεπιστήμη- Νανοτεχνολογία (Ν-ΕΤ), Φαινόμενο του Λωτού, Φαινόμενο της 

σαύρας Gecko, Σειροθέτηση, Ταξινόμηση, Απόψεις φοιτητών 
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Abstract 

Nanoscience-Nanotechnology (N-ST) is a modern interdisciplinary field, which is 

experiencing rapid growth in the 21st century. Its increasing integration into everyday 

issues has turned the interest of the scientific community to introduce it into formal 

education settings, aiming at the creation of literate citizens. This postgraduate thesis 

aims at highlighting Primary Student Teachers ideas about concepts and phenomena in 

the scale of nano. In particular, through six research questions we seek to study the 

students' ideas on (1) the Lotus effect (super-hydrophobicity), (2) the Gecko lizard 

effect (3), the ordering and classification of scales and their objects and (4) the meaning 

of NST. The sample was consisted of 60 undergraduate students, of Florina Pedagogical 

School, while a written questionnaire was used to collect data. The results of the 

research revealed that students have ideas that are far from the scientific point of views 

regarding NST concepts and phenomena. More specifically, it became apparent that the 

majority of participants experienced difficulty in explaining gecko and lotus effect, 

rendering phenomena into physical characteristics or abstract concepts. In addition, 

undergraduate students experience difficulties 1) in attempting to order correctly the 

scales of the natural world, "Macroscale, Microscale, Nanoscale and Atomic Scale", as 

most of them order incorrectly the first one, 2) in the classification of landmark objects 

to the four scales, as most of them classify three or more objects incorrectly and 3) in 

ordering correctly the landmark objects according to their size, as most of them order 

objects of macroscale inaccurately. Finally, it is noteworthy that undergraduate students 

have knowledge of the meaning of the N-ST, although the majority of them 

approaching the concept inadequate and without any reference to any of Big Ideas. 

Keywords 

Nanoscience-Nanotechnology (N-ST), Lotus effect, Gecko lizard effect, Ordering, 

Classification, Student’s ideas  
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1Ο Κεφάλαιο: Θεωρητικό Πλαίσιο/Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

 

1.1. Ιστορική αναδρομή για την ανάπτυξη της Νανοεπιστήμης - 

Νανοτεχνολογίας (Ν-ΕΤ) 

 

Ο όρος Νανοτεχνολογία υπονοήθηκε για πρώτη φορά στις 29 Δεκεμβρίου 1959 

από τον Richard Feynman, πατέρα της Νανοτεχνολογίας, έναν Αμερικανό φυσικό και 

νικητή του βραβείου Νόμπελ, σε μια ομιλία κατά την ετήσια συνάντηση των 

Αμερικανικής Κοινότητας Φυσικών. Η ομιλία αυτή είχε τίτλο “There’s Plenty of Room 

at the Bottom” και βασικός άξονας της ομιλίας του ήταν η διαχείριση και ο έλεγχος 

πραγμάτων σε μικρή κλίμακα (Murty, Shankar, Raj, Rath & Murday, 2013a· 

Winkelmann & Bhushan, 2016a). Ο Feynman έκανε λόγο για τη δημιουργία μηχανών 

νανοκλίμακας, οι οποίες θα μπορούν να ελέγχουν και να απεικονίζουν την ύλη, σε 

επίπεδο ατομικής κλίμακας (Allhoff, Lin, & Moore, 2009a). Επιπλέον αναφέρθηκε στις 

αρχές της μικρογράφησης και της ακρίβειας σε ατομικό επίπεδο, συστημάτων που 

υπάρχουν στη φύση, καθώς και στο πώς οι έννοιες αυτές δεν παραβαίνουν κανέναν 

από τους κανόνες της φυσικής. Έθεσε επιπρόσθετα τη βάση ορισμένων ζητημάτων, 

χρήσιμων για την εξέλιξη του τομέα της Νανοτεχνολογίας, με κυριότερες από αυτές 

την ανάπτυξη πιο ισχυρών ηλεκτρονικών μικροσκοπίων και την ανάγκη για 

θεμελιώδεις ανακαλύψεις στις επιστήμες της Βιολογίας και της Βιοχημείας (Allhoff et 

al., 2009a). 

Λίγα χρόνια μετά, το 1974, σ’ ένα άρθρο που είχε τον τίτλο “On the Basic 

Concept of Nano-Technology”, ο Norio Taniguchi εισήγαγε τον όρο 

«Νανοτεχνολογία», αναπτύσσοντας τις ιδέες του Feynman (Allhoff et al., 2009a). Στο 

κείμενο αυτό, ο όρος Νανοτεχνολογία, αποδιδόταν ως μια τεχνολογία, η οποία 

κατασκευάζει υλικά στην νανοκλίμακα, δηλαδή την κλίμακα των νανόμετρων, 

στοχεύοντας στην υψηλού επιπέδου ακρίβεια και τις ιδιαίτερα λεπτές διαστάσεις 

αυτών των υλικών. Αναφέρθηκε επίσης στην μικροσκοπική συμπεριφορά των υλικών, 

αναπτύσσοντας έτσι την αντίληψη που είχε για τον όρο της Νανοτεχνολογίας. 

Το 1986, ο K. Eric Drexler, έκανε λόγο για τη δημιουργία μεγαλύτερων 

αντικειμένων από τα ατομικά και μοριακά συστατικά των ίδιων των αντικειμένων στο 

βιβλίο του με τίτλο “Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology”. 

Αναφέρθηκε δηλαδή σε μια νέα τεχνολογία, η οποία θα ήταν αποτέλεσμα μοριακών 

αυτό- συναρμολογήσεων, λογικών δηλαδή διατάξεων των ατόμων ενός αντικειμένου, 

σε λειτουργικές δομές (Allhoff et al., 2009a·Kumar & Kumbhat, 2016·Varadan, Pilla i, 

Mukherji, Dwivedi & Chen, 2010). 

Όπως προέκυψε από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, οι τρεις αυτοί ερευνητές 

αποτελούν τους θεμελιωτές της Νανοτεχνολογίας, με ιδέες οι οποίες υλοποιήθηκαν 

στην πορεία των χρόνων, προωθώντας την ανάπτυξη των τεχνολογικών επιτευγμάτων 

και προωθούμενες από την ανάπτυξη αυτή. Υπήρξε όμως ένας ακόμη ερευνητής, ο 
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Herbert Gleiter, ο οποίος συνέβαλλε επίσης στην ανάπτυξη και προώθηση της 

Νανοτεχνολογίας, δημιουργώντας στα τέλη της δεκαετίας του 1970 μια νέα κατηγορία 

υλικών, τα νανο-κρυσταλλικά υλικά και παράγοντας το 1989 μια νέα τάξη μη 

κρυσταλλικών στερεών (Nordmann, 2009). 

Ωστόσο, εκτός από τη συμβολή των προσωπικοτήτων αυτών, σταθμό στην 

ιστορία της Ν-ΕΤ αποτελεί η ανακάλυψη εργαλείων για την παρατήρηση και των 

χειρισμό δομών σε μέγεθος της νανοκλίμακας (Kumar & Khumhat, 2016). To 1936, o 

Erwin Müller, ανακάλυψε το μικροσκόπιο FEΜ (field emission microscope), 

επιτρέποντας την ατομική σχεδόν ανάλυση των εικόνων των υλικών1. Δεκαπέντε 

χρόνια μετά, το 1951, ο Erwin Müller εφηύρε το μικροσκόπιο ιόντων πεδίου FIM (field 

ion microscope), ένα μέσο για την απεικόνιση της διάταξης των ατόμων στην επιφάνεια 

της άκρης ενός αιχμηρού μετάλλου (Murty et al, 2013c). Οι Gerd Binning και Heinrich 

Rohrer, ανακάλυψαν το 1981 το μικροσκόπιο STM (Scanning Tunneling Microscope), 

το οποίο επέτρεπε τον χειρισμό και την απεικόνιση των δομών σε επίπεδο 

νανοκλίμακας, καθιστώντας τη χρονιά αυτή ως τομή στην εξέλιξη της 

Νανοτεχνολογίας (Schaming & Remita, 2015 ͘Murty et al., 2013c ͘Allhoff et al., 2009b). 

Ως συνέπεια αυτού, το 1986, πραγματοποιήθηκε η ανακάλυψη του μικροσκοπίου AFM 

(Atomic Force Microscope), από τους Gerd Binning, Calvin Quate και Christoph 

Gerber το οποίο επέτρεπε την απεικόνιση των δομών σε ατομικό επίπεδο (Allhoff et 

al., 2009b ͘Schaming & Remita, 2015). Η ανακάλυψη των αντικειμένων αυτών ήταν 

εξαιρετική χρήσιμη και ουσιαστικά αποτέλεσε τη βάση και την κινητήριο δύναμη για 

την εξέλιξη του κλάδου τα επόμενα χρόνια. 

Το 1985 αποτελεί επίσης σταθμό στον κλάδο της Νανοτεχνολογίας, καθώς οι 

Harry Kroto, Robert Curl και Richard Smalley, ανακάλυψαν στο πανεπιστήμιο Rice, 

ένα νέο υλικό νανοκλίμακας (μια νέα μορφή άνθρακα), γνωστό ως «buckyball». 

Επρόκειτο για ένα μόνο μόριο αποτελούμενο από 60 άτομα άνθρακα, διατεταγμένα 

στο σχήμα μιας μπάλας ποδοσφαίρου (Allhoff et al., 2009c ͘Murty et al., 2013a). Έξι 

χρόνια μετά, το 1991, ο Sumio Iijima ανακάλυψε τους νανοσωλήνες άνθρακα, δίνοντας 

σημαντική ώθηση προς την ανακάλυψη και άλλων υλικών νανοκλίμακας (Allhoff et 

al., 2009c ͘Kumar & Kumbhat, 2016  ͘Murty et al., 2013a).  

Παρότι η Ν-ΕΤ αναπτύσσεται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, λόγω των 

εφαρμογών της στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου, η ιστορική ανασκόπηση 

κατέδειξε πως εφαρμογές της εντοπίζονται στα βάθη των χρόνων. Στην Αρχαία εποχή, 

η κατασκευή νανοϋλικών στηριζόταν στην εμπειρία του τεχνίτη. Πιο συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με τον Sciau (2016), νανοκρύσταλλοι εντοπίστηκαν στην διακόσμηση 

αγγείων της ελληνικής και ρωμαϊκής κεραμικής. Η χρήση της θερμότητας σε 

συνδυασμό με τις ιδιότητες των νανοκρυστάλλων αλλά και του πηλού, ήταν αυτό που 

                                                                 
1 Official website of the United States National Nanotechnology Initiative, Nanotechnology Timeline: 

https://www.nano.gov/timeline 

 
 

https://www.nano.gov/timeline
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προσέδιδε στα διάφορα αντικείμενα τις χαρακτηριστικές ιδιότητές τους, όπως είναι για 

παράδειγμα η γυαλιστερή επιφάνεια των αγγείων του μελανόμορφου και του 

ερυθρόμορφου ρυθμού στην αρχαία Ελλάδα από τον 7ο αι. έως τον 3ο αι. π. Χ. (εικόνα 

1.1) και τα αγγεία της ρωμαϊκής κεραμικής, τα οποία χρονολογούνται κατά τον 1ο αι. 

π.Χ. στην Ιταλία, τύπου “Terra Sigillata vessels” (εικόνα 1.2), τα οποία διακρίνονται 

για την ιδιαίτερη σκληρότητά τους, το κοκκινωπό χρώμα και την ιδιαίτερη διακόσμησή 

τους (Sciau, 2016). 

 

Εικόνα 1.1. Αττικό κεραμικό 
αγγείο ερυθρόμορφου ρυθμού.  

Εικόνα 1.2. Αγγείο της 
ρωμαϊκής κεραμικής με ισχυρές 
μηχανικές ιδιότητες.  

 

Στα χρόνια της δυναστείας των Μινγκ, 1368-1644 μ.Χ., είχαν επίσης εντοπιστεί 

νανοσωματίδια από χρυσό και ασήμι σε πήλινα αγγεία καθώς και βιτρό παράθυρα σε 

μεσαιωνικές εκκλησίες (Rathjen, Read, Binks, Clark, Cornell, Harvey, Innes, Jagadish. 

Lu & Turney, 2005·Varadan et al., 2010). 

Ένα ακόμη παράδειγμα χρήσης Ν-ΕΤ στην προ-Χριστιανική περίοδο, είναι το 

Κύπελο του Λυκούργου (Lycurgus Cup) το οποίο χρονολογείται τον 4ο αι. μ.Χ. και 

αναπαριστά τον θάνατο του βασιλιά Λυκούργου (Kumar & Kumbhat, 2016). Η 

ιδιαιτερότητα του αγγείου αυτού έγκειται στο ότι όταν το φως πέφτει στην εξωτερική 

πλευρά, το χρώμα του είναι πρασινοκίτρινο, ενώ όταν το φως πέφτει περνώντας από 

το εσωτερικό του, το χρώμα του είναι βαθύ κόκκινο (εικόνα 1.3). Αυτό οφείλεται στην 

προσθήκη, κατά την κατασκευή του γυαλιού, μετάλλων όπως ο χρυσός και το ασήμι, 

τα οποία σε συγκεκριμένες διαστάσεις νανόμετρων επηρεάζουν την απορρόφηση και 

την διάθλαση του φωτός, καθορίζοντας το χρώμα του κυπέλου (Kumar & Kumbhat, 

2016 ͘Schaming & Remita, 2015 ͘Pradell,2016). 

 

Εικόνα 1.3. Το κύπελο του 

Λυκούργου. 
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Χρονική 

Περίοδος 

Ανακαλύψεις και εφαρμογές της Ν-ΕΤ 

7ος-3ος αι. 

π.Χ. 

Νανοκρύσταλλοι εντοπίστηκαν στην διακόσμηση αγγείων της ελληνικής και 

ρωμαϊκής κεραμικής - αγγεία μελανόμορφου και του ερυθρόμορφου ρυθμού στην 

αρχαία Ελλάδα- γυαλιστερή επιφάνεια 

1ο αι. π.Χ. 
Αγγεία της ρωμαϊκής κεραμικής τύπου “Terra Sigillata vessels”  στην Ιταλία- 

ιδιαίτερη σκληρότητα, κοκκινωπό χρώμα και ιδιαίτερη διακόσμησή  

4ος αι. μ.Χ. 

το Κύπελο του Λυκούργου (Lycurgus Cup) το οποίο αναπαριστά τον θάνατο του 

βασιλιά Λυκούργου- διχρωμία (πρασινοκίτρινο και κόκκινο χρώμα) αναλόγως με το 

σημείο πτώσης του φωτός πάνω του 

6ος- 15ος αι. 

μ.Χ. 

Τεχνική διακόσμησης “stained glass”- χρήσης νανοσωματιδίων μετάλλων όπως το 

ασήμι ή ο χαλκός  

8ος αι. μ.Χ. 

‘‘Μπλε Μάγια’’: οργανική βαφή ή ένα απλό μέταλλο, το οποίο προσδίδει ιδιαίτερη 

σταθερότητα και αντοχή ενάντια στη διάβρωση και διάφορα οξέα στις ζωγραφιές των 

Μάγια 

9ος- 17ος αι. 

μ.Χ. 

τεχνική διακόσμησης “luster” - χρήσης νανοσωματιδίων μετάλλων όπως το ασήμι ή 

ο χαλκός  

1368-1644 

μ.Χ. 

Δυναστεία των Μινγκ: νανοσωματίδια από χρυσό και ασήμι σε πήλινα αγγεία καθώς 

και βιτρό παράθυρα σε μεσαιωνικές εκκλησίες  

17ος αι. Σπαθί της Δαμασκού: εξαιρετικά αιχμηρή λεπίδα (νανοσωλήνες και νανοκαλώδια) 

1947 
John Bardeen, William Shockley και Walter Brattain: ανακάλυψη του τρανζίστορ 

ημιαγωγού 

1957 
Michael Faraday: ανακάλυψη των πρώτων κολλοειδών στοιχείων του χρυσού, 

διαφορετικές οπτικές ιδιότητες σε διαφορετικές διαστάσεις του υλικού 

1936 Erwin Müller: ανακάλυψη του μικροσκοπίου FEΜ (field emission microscope) 

1950 
Victor La Mer και Robert Dinegar: τη ανάπτυξη θεωρίας και διαδικασίας για την 

καλλιέργεια μονοδιεσπαρμένων κολλοειδών υλικών 

1951 Erwin Müller: ανακάλυψη του μικροσκοπίου ιόντων πεδίου (field ion microscope) 

1959 

Richard Feynman: “There’s Plenty of Room at the Bottom” - διαχείριση και έλεγχος 

πραγμάτων σε μικρή κλίμακα, ανάγκη δημιουργίας ισχυρών ηλεκτρονικών 

μικροσκοπίων 

1970 Herbert Gleiter: δημιουργία νέας κατηγορίας υλικών, νανο-κρυσταλλικά υλικά  

1974 
Norio Taniguchi: “On the Basic Concept of Nano-Technology’’- εισαγωγή του όρου 

«Νανοτεχνολογία» 

1981 
Gerd Binning και Heinrich Rohrer: ανακάλυψη του μικροσκοπίου STM (Scanning 

Tunneling Microscope) 

1985 
Harry Kroto, Robert Curl και Richard Smalley: ανακάλυψη ενός νέου υλικού 

νανοκλίμακας, γνωστό ως «buckyball»  
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1986 

K. Eric Drexler: “Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology”- 

αναφορά σε μια νέα τεχνολογία, η οποία θα ήταν αποτέλεσμα μοριακών αυτό - 

συναρμολογήσεων, λογικών δηλαδή διατάξεων των ατόμων ενός αντικειμένου, σε 

λειτουργικές δομές  

Gerd Binning, Calvin Quate και Christoph Gerber: ανακάλυψη μικροσκοπίου AFM 

(Atomic Force Microscope) 

1989 Herbert Gleiter: δημιουργία μιας νέας τάξης μη κρυσταλλικών στερεών 

Δεκαετία 

1990 

Σύσταση εταιρειών Νανοτεχνολογίας : Nanophase Technologies, 1989,  

Helix Energy Solutions Group 1990,  

Zyvex, 1997 

1999 
Chad Mirkin: εφεύρεση νανολιθογραφίας  

1991 Sumio Iijima: ανακάλυψη νανοσωλήνων άνθρακα 

2000 Εμφάνιση προϊόντων νανοτεχνολογίας για τους καταναλωτές  

2004 

Suny Albany: πρώτο πρόγραμμα επιμόρφωσης σε επίπεδο κολλεγίων αναφορικά με 

τη νανοτεχνολογία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κολλέγιο της Επιστήμης και 

Μηχανικής της νανοκλίμακας  

2006 
James Tour και οι συνεργάτες του: δημιουργία αυτοκινήτου νανοκλίμακας το οποίο 

κινούνταν επάνω σε μια χρυσή επιφάνεια, όταν αυξανόταν η θερμοκρασία  

2007 

Angela Belcher και οι συνεργάτες της: δημιουργία μπαταρίας ιόντων λιθίου αβλαβή 

προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον και με ισχύ αντίστοιχη των επαναφορτιζόμενων 

μπαταριών 

2008-2018 

Δράσεις και προγράμματα οργάνωσης αναφορικά με διάφορες πτυχές τις Ν-ΕΤ, όπως 

είναι το ‘‘NNI Strategy for Nanotechnology- Related Environmental, Health, and 

Safety (EHS) Researchν’’, το ‘‘NNI Strategic Plan’’ και το ‘‘NNI Environmental, 

Health, and Safety Research Strategy’’ 

      Πίνακας 1.1. Ανακαλύψεις και εφαρμογές της Ν-ΕΤ από τα αρχαία χρόνια ως σήμερα. 

 

Η χρήση μεταλλικών νανοσωματιδίων εντοπίστηκε και μέσα στους αιώνες, 9-

17ος μ.Χ. και 6-15ος μ.Χ., στις τεχνικές διακόσμησης “luster” (εικόνα 1.4) και “stained 

glass” (εικόνα 1.5) αντίστοιχα2. Η τεχνική “luster”, διακρίνεται για τη λαμπερή 

επιφάνειά της, η οποία είναι αποτέλεσμα χρήσης νανοσωματιδίων μετάλλων όπως το 

ασήμι ή ο χαλκός (Pradell, 2016). Αντίστοιχη είναι και η τεχνική επεξεργασίας των 

βιτρό, τα οποία εντοπίζονται σε Ευρωπαϊκούς καθεδρικούς ναούς και διακρίνονται για 

τα έντονα χρώματά τους καθώς και για τη λειτουργική χρησιμότητά τους (καθαρισμός 

του αέρα). 

                                                                 
2 Official website of the United States National Nanotechnology Initiative, Nanotechnology Timeline: 

https://www.nano.gov/timeline 

https://www.nano.gov/timeline
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                                           Εικόνα 1.4. Τεχνική διακόσμησης “luster’’.  

 

                                           

 

 

 

 

 

                                              Εικόνα 1.5. Βιτρό σε καθεδρικό ναό.  
 

Επιπλέον, τα χρώματα σε συγκεκριμένες ζωγραφιές της φυλής των Μάγια 

διακρίνονταν από την ύπαρξη νανοσωματιδίων, (εικόνα 1.6). Πιο συγκεκριμένα των 8ο 

αιώνα, οι τεχνίτες των Μάγια ανακάλυψαν μια χρωστική ουσία, γνωστή ως ‘‘Μπλε 

Μάγια’’, την οποία χρησιμοποιούσαν στις ζωγραφιές τους. Η ιδιαιτερότητά της είναι 

πως δεν αποτελεί μια απλή οργανική βαφή ή ένα απλό μέταλλο, αλλά μια υβριδική 

οργανική και ανόργανη νανοσύνθεση, όπου τα μόρια της βαφής προστατεύονται από 

ένα σύμπλοκο αργίλου, προσδίδοντάς της ιδιαίτερη σταθερότητα και αντοχή ενάντια 

στη διάβρωση και διάφορα οξέα (Κumar & Kumbhat, 2016 ͘Schaming & Remita, 

2015). 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.6. Ζωγραφιά της φυλής των Μάγια. 
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Ένα ακόμη παράδειγμα αξιοποίησης των ιδιοτήτων της Ν-ΕΤ, εντοπίστηκε τον 

17ο αιώνα μ.Χ. και είναι το σπαθί της Δαμασκού (εικόνα 1.7). Σύμφωνα με τους 

Reibold, Paufler, Levin, Kochmann, Pätzke & Meyer (2006), η ιδιαιτερότητά του 

βρίσκεται στην εξαιρετικά αιχμηρή του λεπίδα, η οποία είναι αποτέλεσμα των 

νανοσωλήνων άνθρακα και νανοκαλωδίων σεμεντίτη (διαμεταλλική ένωση του 

σιδήρου με τον άνθρακα), τα οποία περιέχονται στο μέταλλο. Προκειμένου να 

καταλήξουν σε αυτό το συμπέρασμα, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα υψηλής 

ανάλυσης ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. 

 

 

 

 

 

 

                                               Εικόνα 1.7. Το σπαθί της Δαμασκού. 

Εκτός από αυτές τις εφαρμογές αυτές ακολούθησαν και άλλες σημαντικές 

στιγμές στην ιστορία της Ν-ΕΤ. Συγκεκριμένα το 1857, ο Michael Faraday ανακάλυψε 

τα πρώτα κολλοειδή στοιχεία ενός μετάλλου και συγκεκριμένα του χρυσού (gold 

colloids), αποδεικνύοντας ότι κάτω από ορισμένες συνθήκες φωτισμού οι οπτικές 

ιδιότητές του αλλάζουν, παράγουν δηλαδή διαφορετικά χρώματα σε σύγκριση με τον 

αντίστοιχο όγκο μετάλλου (Kumar & Kumbhat 2016 ͘Schaming & Remita, 2015). Το 

1947 ο John Bardeen, William Shockley και Walter Brattain ανακάλυψαν το 

τρανζίστορ ημιαγωγό, επεκτείνοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό την επιστημονική γνώση 

των ημιαγωγών διεπαφών και θέτοντας τα θεμέλια για τις ηλεκτρονικές συσκευές και 

την εποχή της πληροφορίας (Winkelmann & Bhushan, 2016b ͘Murty et al., 2013b). Οι 

Victor La Mer και Robert Dinegar ανέπτυξαν το 1950, τη θεωρία και μια διαδικασία 

για την καλλιέργεια μονοδιεσπαρμένων κολλοειδών υλικών, γεγονός που 

αξιοποιήθηκε σε πληθώρα βιομηχανικών παραγώγων, όπως εξειδικευμένα χαρτιά, 

χρώματα, λεπτές ταινίες, ακόμα και θεραπείες αιμοκάθαρσης3. Σημαντική ήταν η αρχή 

της δεκαετίας του 1990, όπου συστάθηκαν πολλές εταιρείες Νανοτεχνολογίας, όπως 

Nanophase Technologies, 1989, Helix Energy Solutions Group 1990, Zyvex, 19974. 

Στο τέλος της ίδια δεκαετίας πραγματοποιήθηκε επίσης μια σημαντική ανακάλυψη. Ο 

Chad Mirkin, εφηύρε τη νανολιθογρφία, οδηγώντας στην αναπαραγωγή ηλεκτρικών 

                                                                 
3 Official website of the United States National Nanotechnology Initiative, Nanotechnology Timeline: 

https://www.nano.gov/timeline 
4 Official website of the United States National Nanotechnology Initiative, Nanotechnology Timeline: 

https://www.nano.gov/timeline 

https://www.nano.gov/timeline
https://www.nano.gov/timeline


 
 

15 
 

κυκλωμάτων,  βιοϋλικών για την έρευνα της κυτταρικής βιολογίας αλλά και άλλων 

εφαρμογών5. 

Στις αρχές του 2000, έκαναν την εμφάνισή τους και τα προϊόντα που 

απευθύνονταν προς τους καταναλωτές, όπως είναι για παράδειγμα οι ρακέτες του τένις 

που είναι πιο σκληρές, οι αντιβακτηριδιακές κάλτσες, τα ανθεκτικά στους λεκέδες 

ρούχα και οι βελτιωμένες οθόνες τηλεόρασης, κινητών τηλεφώνων και ψηφιακών 

φωτογραφικών μηχανών6. Μια σημαντική χρονιά με ιδιαίτερη εκπαιδευτική αξία ήταν 

το 2004, όταν η Suny Albany εγκαινίασε το πρώτο πρόγραμμα επιμόρφωσης σε 

επίπεδο κολλεγίων αναφορικά με τη νανοτεχνολογία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 

Κολλέγιο της Επιστήμης και Μηχανικής της νανοκλίμακας7. Το 2006 ο James Tour και 

οι συνεργάτες του δημιούργησαν ένα αυτοκίνητο νανοκλίμακας το οποίο κινούνταν 

επάνω σε μια χρυσή επιφάνεια, όταν αυξανόταν η θερμοκρασία8. Το 2007, οι Angela 

Belcher και οι συνεργάτες της, δημιούργησαν μια μπαταρία ιόντων λιθίου αβλαβή προς 

τον άνθρωπο και το περιβάλλον και με ισχύ αντίστοιχη των επαναφορτιζόμενων 

μπαταριών9. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι την τελευταία δεκαετία έχουν 

πραγματοποιηθεί πολλές δράσεις και προγράμματα οργάνωσης αναφορικά με 

διάφορες πτυχές τις Ν-ΕΤ, όπως είναι το ‘‘NNI Strategy for Nanotechnology- Related 

Environmental, Health, and Safety (EHS) Researchν’’, το ‘‘NNI Strategic Plan’’ και το 

‘‘NNI Environmental, Health, and Safety Research Strategy’’, γεγονός που 

καταδεικνύει τη σημασία της ένταξης της στην κοινωνία και κατ’ επέκταση την 

ενημέρωση των πολιτών για τις διάφορες πτυχές της10. 

 

1.2. Εισαγωγή στη Ν-ΕΤ 

 

1.2.1.Ορισμοί για τη Ν-ΕΤ  

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια τεχνολογική ‘‘έκρηξη’’ στον τομέα της 

Νανοτεχνολογίας, εξαιτίας των νέων εργαλείων και τεχνικών που έχουν παραχθεί, με 

σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση υλικών με μέγεθος νανοκλίμακας. Ως 

συνέπεια, η Νανοτεχνολογία προσδοκάται να επηρεάσει τα επόμενα χρόνια όλους τους 

τομείς μιας κοινωνίας, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ζούμε σήμερα 

                                                                 
5 Official website of the United States National Nanotechnology Initiative, Nanotechnology Timeline: 

https://www.nano.gov/timeline 
6 Official website of the United States National Nanotechnology Initiative, Nanotechnology Timeline: 

https://www.nano.gov/timeline 
7 Official website of the United States National Nanotechnology Initiative, Nanotechnology Timeline: 

https://www.nano.gov/timeline 
8 Official website of the United States National Nanotechnology Initiative, Nanotechnology Timeline: 

https://www.nano.gov/timeline 
9 Official website of the United States National Nanotechnology Initiative, Nanotechnology Timeline: 

https://www.nano.gov/timeline 
10 Official website of the United States National Nanotechnology Initiative, Nanotechnology Timeline: 

https://www.nano.gov/timeline 

https://www.nano.gov/timeline
https://www.nano.gov/timeline
https://www.nano.gov/timeline
https://www.nano.gov/timeline
https://www.nano.gov/timeline
https://www.nano.gov/timeline
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(Varadan et al., 2010). Για να γίνει ωστόσο κατανοητή η συμβολή της στον κόσμο, 

αξίζει να μελετηθεί η απαρχή και εξέλιξή της. 

Το πρόθεμα «νάνο-», προέρχεται από την ελληνική λέξη νάνος, η οποία 

χαρακτηρίζει έναν άνθρωπο με μέγεθος σημαντικά μικρότερο από εκείνο ενός 

συνηθισμένου ανθρώπου ή κάτι πολύ μικρό (Murty et al., 2013a). Ως πρώτο συνθετικό 

σε σύνθετες λέξεις, προσδίδει την έννοια του μικροσκοπικού σε αυτό που εκφράζει το 

β΄ συνθετικό της λέξης. Μπορεί επίσης να δηλώνει «μονάδα μέτρησης ενός φυσικού 

μεγέθους».11Στο διεθνές σύστημα μονάδων μέτρησης, εκφράζει το ένα 

δισεκατομμυριοστό του μέτρου (0.000 000 001), (Allhoff et al., 2009a·Murty et al., 

2013a).  

Με τον όρο «Νανοκλίμακα», γίνεται αναφορά σε μια κλίμακα μεγέθους ή 

μήκους. Πρόκειται για μια κλίμακα, της οποίας μονάδα μέτρησης είναι τα νανόμετρα 

και η κύρια ασχολία της είναι η μελέτη του μεγέθους των ατόμων. Η νανοκλίμακα 

ουσιαστικά, αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία, βρίσκει έδαφος και εφαρμογή η 

Νανοτεχνολογία. Προκειμένου όμως να ενταχθεί ένα αντικείμενο στην κλίμακα αυτή, 

πρέπει να τηρεί κάποιες προϋποθέσεις, όπως είναι για παράδειγμα ότι το ύψος, το 

πλάτος ή το μήκος, μια δηλαδή από τις τρεις διαστάσεις του αντικειμένου, πρέπει να  

είναι λιγότερο από 100 νανόμετρα (Allhoff et al., 2009a·Varadan et al., 2010). Οι 

διαστάσεις αυτές είναι που καθιστούν τις ιδιότητες της ύλης να διαφέρουν από εκείνες 

σε μεγαλύτερο επίπεδο, προσδίδοντας τους ιδιαίτερη σημασία (Winkelmann & 

Bhushan, 2016). 

Αν και έχει επικρατήσει να χρησιμοποιείται περισσότερο ο όρος 

Νανοτεχνολογία, εννοώντας ταυτόχρονα Νανοτεχνολογία και Νανοεπιστήμη, αξίζει 

να σημειωθεί πως πρόκειται για δυο διαφορετικούς όρους. Το νάνο αποτελεί εκ φύσεως 

και εξ’ ορισμού, μια έννοια διεπιστημονική (El Naschie, 2006). Η Νανοεπιστήμη 

λοιπόν, είναι ένα σημείο σύγκλισης ανάμεσα στις επιστήμες της Φυσικής, της Χημείας, 

της Βιολογίας και των Υλικών. Βασική της ασχολία είναι ο χειρισμός και 

χαρακτηρισμός της ύλης σε κλίμακες μήκους μεταξύ μοριακού και micro μεγέθους 

(Kumar & Kumbhat, 2016·Winkelmann & Bhushan, 2016). Από την άλλη πλευρά, η 

Νανοτεχνολογία είναι ένας κλάδος μηχανικής, ο οποίος εφαρμόζει μεθόδους από τη 

Νανοεπιστήμη με σκοπό την παραγωγή προϊόντων. 

Πιο συγκεκριμένα, οι Kumar & Kumbhat (2016: 1), στο βιβλίο τους με τίτλο 

“Essentials of Nanocience and Nanotechnologies”, δίνουν τον εξής ορισμό για τη 

Νανοεπιστήμη: 

                                                                 
11 Πύλη για την Ελληνική γλώσσα: http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyll ides/search.html?lq=%CE%BD%CE%B1%

CE%BD%CE%BF&dq= 
 
 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%BF&dq
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%BF&dq
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%BF&dq
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«Η Νανοεπιστήμη είναι ένας νέος κλάδος, ο οποίος αφορά τις μοναδικές 

ιδιότητες των νανοϋλικών, τα οποία είναι οργανώσεις ατόμων ή μορίων 

στην νανοκλίμακα. Η Νανοεπιστήμη είναι στην πραγματικότητα η μελέτη 

των αντικειμένων/σωματιδίων και των φαινομένων σε πολύ μικρή κλίμακα, 

που κυμαίνεται περίπου από 1 έως 100 nm.(....) Χρησιμοποιείται 

[νανόμετρο] στις επιστημονικές μονάδες μέτρησης για να περιγράψει το ένα 

δισεκατομμυριοστό της μονάδας βάσης, το οποίο είναι περίπου 100.000 

φορές μικρότερο από την διάμετρο μιας ανθρώπινης τρίχας. (…)(το μέγεθος 

του ατόμου υδρογόνου είναι 0.24 nm και για παράδειγμα, 10 άτομα 

υδρογόνου στη σειρά έχουν μήκος 1 nm). Τα νανοσωματίδια είναι αυτά τα 

σωματίδια που περιλαμβάνουν από 100 έως 10.000 άτομα. Έτσι τα 

σωματίδια αυτά έχουν μέγεθος περίπου από 1-100 nm και αποτελούν τα 

δομικά κομμάτια των νανοϋλικών». 

Παραθέτουν επίσης έναν ορισμό για τη Νανοτεχνολογία (Kumar & Kumbhat, 

2016: 2): 

«Η Νανοτεχνολογία είναι η κατασκευή και χρήση λειτουργικών δομών, 

σχεδιασμένων σε ατομική ή μοριακή κλίμακα, με μια τουλάχιστον 

χαρακτηριστική τους διάστασή να είναι μετρήσιμη σε νανόμετρα. Το 

μέγεθός τους, τους επιτρέπει να εμφανίζουν καινοτόμες και σημαντικά 

βελτιωμένες φυσικές, χημικές και βιολογικές ιδιότητες, φαινόμενα και 

διαδικασίες. Έτσι η Νανοτεχνολογία μπορεί να οριστεί ως η έρευνα και η 

ανάπτυξη που περιλαμβάνει τη μέτρηση και το χειρισμό της ύλης σε ατομικά, 

μοριακά και υπερμοριακά επίπεδα κλιμάκων που έχουν μέγεθος περίπου 1-

100 nm σε μια τουλάχιστον διάστασή τους». 

 

1.2.2.Οι μοναδικές ιδιότητες της νανοκλίμακας  

 

Τα υλικά που ανήκουν στη Νανοκλίμακα διακρίνονται για τρεις 

χαρακτηριστικές ιδιότητες τις οποίες διαθέτουν. Οι ιδιότητες αυτές οφείλονται κυρίως 

σε δυο βασικές αιτίες, τον υψηλό λόγο της επιφάνειας προς τον όγκο και την επίδραση 

των κβαντικών φαινομένων (Kumar & Kumbhat, 2016) και είναι η τραχύτητα 

(bumpiness), η προσκόλληση (sticky) και η συνεχής κίνηση (shaky), (Taylor, Jones, & 

Pearl, 2008). 

  

Πιο συγκεκριμένα η ιδιότητα της τραχύτητας οφείλεται στην επίδραση των 

κβαντικών φαινομένων, τα οποία συμβαίνουν στις διστάσεις της νανοκλίμακας  (Taylor 

et al., 2008). Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της ιδιότητας των νανοϋλικών 

είναι το αποκαλούμενο «Φαινόμενο του Λωτού», (εικόνα 1.8). Πρόκειται για ένα φυτό, 

το οποίο αν και με μια μακροσκοπική ματιά φαίνεται πως διαθέτει λεία επιφάνεια, 

κοιτώντας πιο προσεκτικά με τη χρήση ενός ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, είναι 

εμφανές ότι η επιφάνεια των φύλλων του είναι αρκετά ανομοιογενής. Έτσι όταν 
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πέφτουν στο φύλλο σταγόνες νερού, αυτές κυλούν στην τραχιά επιφάνεια του, 

παρασύροντας ταυτόχρονα τα μικρά σωματίδια βρωμιάς και παρέχοντας στο φυτό ένα 

μηχανισμό αυτοκαθαρισμού, ο οποίος είναι γνωστός ως «Φαινόμενο του Λωτού» 

(Taylor et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.8. Το φαινόμενο του Λωτού, μια σταγόνα κυλά και παρασύρει τα μικρά 

σωματίδια βρωμιάς, (Taylor, Jones, & Pearl, 2008: 31). 

 

Η ιδιότητα της προσκόλλησης οφείλεται στην ύπαρξη διαμοριακών 

αλληλεπιδράσεων, οι οποίες υπερισχύουν έναντι της βαρύτητας. Τα άτομα δηλαδή σε 

επίπεδο νανοκλίμακας επηρεάζονται λιγότερο από τη βαρύτητα και περισσότερο από 

τις δυνάμεις Van der Waal, δυνάμεις τριβής ή ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις (Taylor et 

al., 2008). Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της ιδιότητας των νανοσωματιδίων 

είναι η σαύρα Gecko η οποία μπορεί και προσκολλά σε λείες και τραχιές επιφάνειες. 

Χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις Van der Waal και έχοντας μια μεγάλη επιφάνεια 

επαφής με την επιφάνεια την οποία ακουμπά μπορεί και ‘‘κολλά’’ πάνω της. Η μεγάλη 

επιφάνεια δημιουργείται εξαιτίας της κατασκευής των δακτύλων της σαύρας, τα οποία 

αποτελούνται από σειρές μικροσκοπικών τριχιδίων (εικόνα 1.9), οι οποίες είναι 

ιεραρχικά δομημένες- σε σειρά (Taylor et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Εικόνα 1.9. Η επιφάνεια του ποδιού της σαύρας Γκέκο, (Taylor, Jones, & Pearl, 2008: 31) 
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Τέλος, η ιδιότητα της συνεχούς κίνησης οφείλεται στις αλλαγές θερμοκρασίας, 

τη διάχυση δηλαδή της θερμικής ενέργειας στα μόρια (εικόνα 1.10). Τα μόρια 

αναπαριστούν την κίνηση Brown, ενώ όσο μεγαλύτερη είναι η θερμική ενέργεια, τόσο 

μεγαλώνει και η κίνηση των μορίων τα οποία σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες φτάνουν 

να συγκρούονται το ένα με το άλλο (Taylor et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.10.  Χαμηλή, μέτρια και υψηλή κίνηση των μορίων εξαιτίας θερμικών δυνάμεων , 

(Taylor, Jones, & Pearl, 2008: 34) 

 

 

1.2.3.Εφαρμογές της Ν-ΕΤ  

 

Βιομηχανία τροφίμων 

 

Οι εφαρμογές της Ν-ΕΤ στην βιομηχανία τροφίμων, αφορούν τόσο την 

παραγωγή, όσο την συντήρηση και την αποθήκευση των τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα, 

το πιο συχνό νανοσωματίδιο που χρησιμοποιείται είναι ο άργυρος. Είναι γνωστός για 

τις αντιμικροβιακές του ιδιότητες και ενσωματώνεται σε οποιοδήποτε προϊόν με σκοπό 

να ενισχύσει την καταστροφή διαφόρων βακτηρίων και ιών. Η απευθείας εφαρμογή 

του στα τρόφιμα δεν είναι ιδιαίτερη συχνή. Αντιθέτως, υπάρχουν πολλά 

συμπληρώματα διατροφής, τα οποία περιλαμβάνουν άργυρο, χρυσό, ασβέστιο και 

χαλκό, χωρίς να είναι γνωστές οι επιπτώσεις τους στα κύτταρα και ολόκληρο τον 

ανθρώπινο οργανισμό. Επιπρόσθετα, νανοσωματίδια αργύρου χρησιμοποιούνται στην 

κατασκευή ψυγείων και δοχείων φαγητού, με σκοπό την αποτροπή ανάπτυξης 

βακτηρίων και μούχλας. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί, πως δεν είναι ακόμη 

επιστημονικά τεκμηριωμένο το κατά πόσο τα νανοσωματίδια αργύρου απορροφώνται 

από την τροφή και ακολούθως τι συνέπειες μπορεί να επιφέρουν στον ανθρώπινο 

οργανισμό (Κumar & Kumbhat, 2016). Μια ακόμη εφαρμογή της Ν-ΕΤ στη 

συσκευασία των τροφίμων και των γεωργικών προϊόντων είναι η χρήση 

νανοαισθητήρων, με σκοπό επίσης την αποφυγή μόλυνσης και την εξασφάλιση 

ασφαλούς μεταφοράς των προϊόντων. Είναι επίσης δυνατή η ανίχνευση και διάγνωση 

παθογένειας με τη χρήση ενός σπρέι, το οποίο αντιδρά με παραγωγή μιας οπτικής  

λάμψης, σε εμπορεύματα που βρίσκονται τοποθετημένα σε ψυγείο (Murty et al., 

2013a). 
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Προϊόντα καλλωπισμού 

 

Οι εφαρμογές της Ν-ΕΤ στην βιομηχανία των προϊόντων καλλωπισμού, 

αφορούν στη δημιουργία κρεμών προσώπου και σώματος, οι οποίες περιλαμβάνουν 

νανοσωματίδια, γνωστά ως φουλερένια. Η σπουδαιότητά τους έγκειται στο ότι 

βοηθούν αποτελεσματικά στην αφαίρεση επιβλαβών σωματιδίων, όπως είναι οι 

χημικές ρίζες, από το σώμα και το δέρμα. Επιπλέον, νανοσωματίδια διοξειδίου του 

τιτανίου ενσωματώνονται στα αντηλιακά καθιστώντας τα άχρωμα, γεγονός που 

οφείλεται στο ότι τα νανοσωματίδια είναι τόσο μικρά που δεν αντανακλούν το ορατό 

φως, ενώ παράλληλα προσφέρουν μια υψηλή προστασία από την υπεριώδη 

ακτινοβολία (Κumar & Kumbhat, 2016). Μια ακόμη εφαρμογή της Ν-ΕΤ εντοπίζεται 

σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας, όπως είναι τα αποσμητικά. Η χρήση 

νανοσωματιδίων χρυσού και αργύρου προσφέρει αντιμικροβιακή και αντιμυκητιακή 

δράση, ενώ τα νανοσωματίδια από οξείδιο του ψευδαργύρου και η σπουδαιότητά τους 

βρίσκονται ακόμη υπό μελέτη (Murty et al., 2013a). 

 

Βιομηχανία υφασμάτων 

Η βιομηχανία υφασμάτων παρουσιάζει μια αυξανόμενη τάση στην αξιοποίηση 

της Ν-ΕΤ με σκοπό την παραγωγή πιο λειτουργικών και «έξυπνων» υφασμάτων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ενσωμάτωση νανοσωματιδίων αργύρου στα 

υφάσματα, προσφέροντάς τους αντιμικροβιακές ιδιότητες. Επιπλέον, πολλά προϊόντα 

ένδυσης, επενδύονται με μια επίστρωση νανοφίλμ καθιστώντας τα υφάσματα 

υπερυδροφοβικά, δηλαδή ανθεκτικά στους λεκέδες και στο νερό. Αξίζει ωστόσο να 

σημειωθεί, πως παρ’ ότι δεν είναι ακόμη γνωστή η επίδραση τους στον άνθρωπο, 

αξιοποιούνται από τις βιομηχανίες για πολλά χρόνια (Κumar & Kumbhat, 2016). 

Ιατρική 

Η Νανοτεχνολογία χρησιμοποιείται στη διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη μιας 

ασθένειας στον τομέα της υγείας. Η χρήση νανοσωματιδίων και κυρίως των 

νανοσωματιδίων αργύρου, αποτελεί ένα φλέγον ζήτημα στον κλάδο της Ιατρικής. 

Υποστηρίζεται ότι τα νανοσωματίδια αργύρου είναι αποτελεσματικά στην 

καταπολέμηση παθογόνων μικροβίων και μπορούν να προσφέρουν μια βιώσιμη λύση 

στην καταπολέμηση του βακτηριδίου «χρυσίζων σταφυλόκοκκος», όπως επίσης και 

στον ιό του ΗΙV. Μπορούν επίσης να συμβάλλουν στην καταστροφή καρκινικών 

κυττάρων, είτε με την εγκατάστασή τους πάνω στα ίδια τα κύτταρα, είτε με την 

συμβολή τους στην μεταφορά φαρμάκων απευθείας στα μολυσμένα κύτταρα και χωρίς 

να επηρεάζουν τα υγιή (El Naschie, 2006).  Τέλος, καταγράφεται ότι η Ν-ΕΤ μπορεί 

να συμβάλλει στην κατασκευή αισθητήρων οι οποίοι θα προσφέρουν πληροφορίες για 

το αν ένας άνθρωπος έχει προσβληθεί από κάποιο είδος καρκίνου, με την χρήση λίγων 

μόνο σταγόνων αίματος (Κumar & Kumbhat, 2016). 
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Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά προϊόντα 

 

Τα τελευταία χρόνια εντύπωση προκαλεί η μείωση του μεγέθους και η 

ταυτόχρονη αύξηση της επεξεργασίας πληροφοριών των ηλεκτρονικών προϊόντων. Η 

δημιουργία του πρώτου τρανζίστορ, το 1947 από τους John Bardeen και Walter 

Brattain και η απαίτηση για μείωση των διαστάσεων και συνεχή εξέλιξη της 

τεχνολογίας, οδήγησε λίγο καιρό μετά τον Shockley στην κατασκευή του πρώτου 

‘‘field effect transistor’’ (FET), το οποίο χρησιμοποιείται έως σήμερα έχοντας υποστεί 

κατάλληλες τροποποιήσεις (μέγεθος νάνο, με διαστάσεις έως 90 νανόμετρα), (Murty 

et al., 2013b). Πρόκειται ουσιαστικά για την τεχνολογία ηλεκτρονικών ημιαγωγών, η 

οποία οδήγησε στην επαναστατική αυτή αλλαγή. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η 

αξιοποίηση νανοσωλήνων, ενός υλικού το οποίο αντικατέστητε το κυρίαρχο μέχρι τότε 

στις ηλεκτρονικές κατασκευές υλικό, το πυρίτιο (El Naschie, 2006).  

  

Εκτός από αυτούς τους τομείς, η Ν-ΕΤ μπορεί να συμβάλλει στην 

αποτελεσματική διαχείριση των υδάτων με πολλούς τρόπους. Πιο συγκεκριμένα, η 

χρήση νανομεμβρανών και σωματιδίων αργίλου εξυπηρετεί στο φιλτράρισμα του 

νερού και την αφαλάτωση, ενώ η αξιοποίηση νανοαισθητήρων μπορεί να ελέγχει την 

ποιότητα του νερού  και συγκεκριμένα την ύπαρξη σε αυτό βακτηρίων, βαρέων 

μετάλλων και τοξινών. Όλες αυτές οι δυνατότητες οφείλονται στην ύπαρξη 

νανοσωλήνων άνθρακα, μαγνητικών νανοσωματιδίων αλλά και άλλων υλικών, στις 

διάφορες μεμβράνες και φίλτρα που χρησιμοποιούνται εκάστοτε (Murty et al., 2013b).  

Τέλος, σημαντική είναι και η συμβολή της σε ζητήματα ενέργειας. 

 

1.3. Η εισαγωγή της Ν-ΕΤ στην υποχρεωτική Εκπαίδευση 

 

Η μάθηση του περιεχομένου της Ν-ΕΤ φαίνεται ότι αποτελεί τη νέα πρόκληση 

στο ερευνητικό πεδίο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών τον 21ο αιώνα. Πολλοί 

είναι οι ερευνητές που υποστηρίζουν την αναγκαιότητα εισαγωγής της Ν-ΕΤ στην 

υποχρεωτική εκπαίδευση (Laherto, 2010), καθώς η αυξανόμενη ανάπτυξη της 

Νανοτεχνολογίας τα τελευταία χρόνια και η εφαρμογή της σε προϊόντα καθημερινής 

χρήσης αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς των πολιτών. Η 

εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα των ΦΕ κάνει προσπάθειες τα τελευταία 

χρόνια να εισάγει τις καινοτομίες της Ν-ΕΤ στο σχολείο ώστε να καταστούν οι μαθητές 

επιστημονικά εγγράμματοι στη Ν-ΕΤ (Stevens et al., 2009). 

Η εισαγωγή αυτή, έχει ως σκοπό την δημιουργία πολιτών ικανών να χειρίζονται 

θέματα που σχετίζονται με τομείς της Ν-ΕΤ, ώστε να προάγεται η γενικότερη ευημερία 

και πρόοδος της κοινωνίας κατά την ραγδαία εξέλιξή της. Όπως υποστηρίζει ο Laherto 

(2010), σύντομα όλοι οι πολίτες πρέπει να διακρίνονται από κάποιο είδος 

νανογραμματισμού (nano-literacy), ώστε να είναι ικανοί να διαχειριστούν μερικά από 

τα πιο σημαντικά ζητήματα της καθημερινότητας και της κοινωνίας τους. Η προώθηση 
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του επιστημονικού γραμματισμού, μέσω της εκπαίδευσης, αποτελεί ένα μέσο 

ενδυνάμωσης της δημόσιας και πολιτικής υποστήριξης για την επιστήμη και την 

τεχνολογία, ενώ διασφαλίζει ταυτόχρονα τη δημιουργία ενός σταθερού επιστημονικού 

δυναμικού, το οποίο είναι πρόθυμο να δεχτεί με μεγαλύτερη ευκολία αλλαγές, οι οποίες 

προορίζονται για την ενίσχυσή του (Laherto, 2010). 

Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και η εκπαίδευση, η οποία έχει ως στόχο 

την κάλυψη των αναγκών των σύγχρονων και απαιτητικών κοινωνιών, μέσω της 

παροχής κατάλληλων γνώσεων στους μαθητές. Από την βιβλιογραφική ανασκόπηση 

προέκυψε ότι υπάρχουν πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία αναπτύσσονται σε 

τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης που σχετίζονται με έννοιες και φαινόμενα της 

Ν-ΕΤ, καθώς και την μελέτη τους όπως είναι το NanoLeap, το Nanoscale Informal 

Science Education Network (NISE Net), το National Center for the Teaching and 

Learning in Nanoscale Science and Engineering (NCLT), το ‘‘ΝanoYou’’ και το 

‘‘Popular science promotion program on nanotechnology for elementary school 

students’’ (Πέικος, 2016 ͘Τασσοπούλου 2017). Το πρόγραμμα ‘‘ΝanoYou’’ στοχεύει 

στην ενημέρωση των νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα που σχετίζονται με τη 

νανοτεχνολογία, όπως είναι η ιστορία της νανοτεχνολογίας,  το μέγεθος και η κλίμακα 

των νανοαντικειμένων, οι νανοδομές που υπάρχουν στη φύση (σαύρα Gecko και φύλλο 

λωτού), τα «Νανο-φαινόμενα» που σχετίζονται με ιδιότητες στην κλίμακα του νάνο 

και τα νανοϋλικά που κατασκευάζονται μιμούμενα τις νανοδομές της φύσης, τα 

εργαλεία της νανοκλίμακας (ηλεκτρονικό μικροσκόπιο), τις τεχνολογίες πληροφοριών 

και επικοινωνίας και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με τη Ν-ΕΤ (Filipponi & 

Sutherland, 2010). 

Ωστόσο καθώς η Ν-ΕΤ αποτελεί ένα διεπιστημονικό τομέα, η εισαγωγή της 

στην υποχρεωτική εκπαίδευση, εγείρει αρκετούς προβληματισμούς ως προς τις έννοιες 

που πρέπει να διδαχθούν και τον τρόπο ενσωμάτωσης του περιεχομένου τους στο ήδη 

υπάρχον Πρόγραμμα Σπουδών. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε πληθώρα 

συζητήσεων, οι οποίες κατέληξαν στην ανάδειξη του όρου «Μεγάλες Ιδέες». Με τον 

όρο «Μεγάλες Ιδέες», εννοείται ένα σύνολο βασικών- θεμελιωδών εννοιών, οι οποίες 

είναι απαραίτητες για την διαμόρφωση ενός πεδίου, την εξήγηση φαινομένων που 

σχετίζονται με αυτό το πεδίο, είτε συμβάλλουν στην ευρύτερη εννοιολογική 

κατανόηση του περιεχομένου του τομέα που μελετάται (Stevens, Sutherland, Schank 

& Krajcik, 2007). Οι θεμελιώδεις αυτές έννοιες είναι εννιά και το περιεχόμενο 

καθεμιάς παρουσιάζεται στις παρακάτω παραγράφους: 

1. Μέγεθος και Κλίμακα: Ορισμένοι παράγοντες που σχετίζονται με το 

μέγεθος, όπως είναι το σχήμα, οι αναλογίες ή οι διαστάσεις  βοηθούν στη περιγραφή 

της ύλης και την πρόβλεψη της συμπεριφοράς της. Η εισαγωγή εννοιών αλλά και 

παραδειγμάτων από την καθημερινή ζωή που σχετίζονται με τις έννοιες του μεγέθους 

και της κλίμακας αποσκοπούν στο να μπορούν οι μαθητές να συγκρίνουν αντικείμενα, 

το μέγεθος των οποίων ανήκει σε διαφορετικές κλίμακες πέραν της μακροκλίμακας 

(μικρο-, νανο-, ατομική κλίμακα), (Stevens, Sutherland & Krajcik, 2009).   
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2. Δομή της ύλης: Τα υλικά αποτελούνται από κάποια ‘θεμέλια’ τα οποία 

συχνά δημιουργούν μια ιεραρχία δομών. Τα άτομα αλληλεπιδρούν το ένα με το άλλο 

ώστε να δημιουργήσουν μόρια. Στο αμέσως επόμενο στάδιο οργάνωσης, τα άτομα, τα 

μόρια καθώς και οι δομές σε μέγεθος νανοκλίμακας αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με 

σκοπό την δημιουργία δομών σε μέγεθος νανοκλίμακας. Η διαφορετική λοιπόν 

σύνδεση των ατόμων σε κάθε υλικό είναι αυτή που επηρεάζει τη συμπεριφορά τους 

και κατ’ επέκταση τους προσδίδει άλλες ιδιότητες, όπως είναι για παράδειγμα ο 

άνθρακας στις διάφορες μορφές του (διαμάντι, γραφίτης, νανοσωλήνες άνθρακα), 

(Stevens et al., 2009).   

 

3. Ιδιότητες που εξαρτώνται από το μέγεθος: Οι ιδιότητες της ύλης 

αλλάζουν καθώς αλλάζει και το μέγεθός της, η κλίμακα δηλαδή στην οποία ανήκει. 

Πιο συγκεκριμένα, καθώς το μέγεθος του υλικού προσεγγίζει τη νανοκλίμακα συχνά 

εμφανίζει απροσδόκητες ιδιότητες, οι οποίες οδηγούν σε νέες λειτουργίες του υλικού 

διαφορετικές από αυτές σε επίπεδο μακροκλίμακας  (Stevens et al., 2007). 

 

4. Δυνάμεις και Αλληλεπιδράσεις: Οι αλληλεπιδράσεις μπορούν να 

περιγραφούν από ποικίλους τύπους δυνάμεων αλλά η σχετική επίδραση αυτών των 

δυνάμεων αλλάζει σε κάθε κλίμακα. Πιο συγκεκριμένα η συμπεριφορά της ύλης 

καθορίζεται από τέσσερις θεμελιώδεις δυνάμεις: τη βαρυτική, την ηλεκτρομαγνητική, 

την ισχυρή και την ασθενή πυρηνική. Στη νανοκλίμακα οι αλλαγές της ύλης οφείλονται 

σε ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις, (Stevens et al., 2009).   

 

5. Αυτό – οργάνωση (self-assembly): Η αυτοοργάνωση είναι μια 

διαδικασία κατά την οποία τα άτομα και τα μόρια συγκροτούν οργανωμένες δομές υπό 

συγκεκριμένες συνθήκες. Αυτή η διαδικασία κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς 

προσφέρει στους επιστήμονες ένα χρήσιμο μέσο για το χειρισμό της ύλης σε επίπεδο 

νανοκλίμακας (Stevens et al., 2007). 

 

6. Όργανα και μετρήσεις: Η ανακάλυψη νέων εργαλείων συμβάλει στην  

αύξηση της επιστημονικής προόδου. Πιο συγκεκριμένα η ανακάλυψη του 

ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, οδήγησε σε νέα επίπεδα κατανόησης της ύλης, 

βοηθώντας τους επιστήμονες να χειριστούν, να μετρήσουν και να κατασκευάσουν 

υλικά σε μέγεθος νανοκλίμακας με ακρίβεια (Stevens et al., 2007). 

 

7. Μοντέλα και προσομοιώσεις: Τα μοντέλα αποτελούν απλοποιημένες 

αναπαραστάσεις των αντικειμένων ή συστημάτων. Τα αντικείμενα και τα φαινόμενα 

που συμβαίνουν σε μέγεθος νανοκλίμακας, είναι πολύ μικρά ώστε να μπορέσουμε να 

τα δούμε με γυμνό μάτι. Για το λόγο αυτό κρίνεται χρήσιμη η χρήση των μοντέλων 

ώστε να βοηθήσει στην κατανόηση, οπτικοποίηση, πρόβλεψη και εξήγηση των 

φαινομένων που συμβαίνουν σε επίπεδο νανοκλίμακας (Stevens et al., 2007). 

 

8. Ν-ΕΤ και κοινωνικές, ηθικές και νομικές επιπτώσεις: Η 

Νανοτεχνολογία αποτελεί έναν τομέα, ο οποίος στοχεύει στην ανάπτυξη ευρέων 
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κοινωνικών σκοπών. Εξαιτίας της αυξανόμενης δημιουργίας προϊόντων και 

εφαρμογών σε μέγεθος νανοκλίμακας, προσδοκάται ότι θα επηρεάσει την ποιότητα 

ζωής των ανθρώπων θετικά και αρνητικά. Από τη μια πλευρά καινοτόμες μέθοδοι 

αναπτύσσονται για την επίλυση προβλημάτων όπως η ποιότητα του νερού, η 

αποθήκευση και μεταφορά της βιώσιμης ενέργειας και τομείς της υγείας. Από την άλλη 

πλευρά το μικρό μέγεθος αυτών των υλικών ίσως αποτελεί για την ανθρώπινη ζωή και 

το περιβάλλον του (Stevens et al., 2007). 

 

9. Κβαντικά φαινόμενα: Καθώς το μέγεθος ενός αντικειμένου γίνεται 

ολοένα και μικρότερο και πλησιάζει τα διαστάσεις της νανοκλίμακας, είναι αδύνατο 

να προβλεφθεί η συμπεριφορά της ύλης με την χρήση της κλασσικής μηχανικής. Για 

το λόγο αυτό χρησιμοποιείται η κβαντική μηχανική ώστε να εξηγήσει τις 

αλληλεπιδράσεις των σωματιδίων τα οποία σε πολύ μικρές διαστάσεις 

συμπεριφέρονται σαν κύμα και σαν σωματίδιο (Stevens et al., 2007). 

 

Σύμφωνα με μια μελέτη που πραγματοποίησαν οι Μάνου, Σπύρτου, 

Χατζηκρανιώτης και Καριώτογλου (2015), αναφορικά με το περιεχόμενο της Ν-ΕΤ 

στις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης, προέκυψε ότι παρά τις επιμέρους διαφορές κοινό 

σημείο και στις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης, Γ/θμια, Β/θμια και Α/θμια, είναι οι ΜΙ 

«Μέγεθος και Κλίμακα», «Ιδιότητες εξαρτώμενες απ’ το μέγεθος», «Εφαρμογές της 

Ν-ΕΤ» και «Όργανα». Η πρόταση αυτή έχει μεγάλη σημασία καθώς αποτελεί τη βάση 

των ερευνητικών ερωτημάτων της συγκεκριμένης μελέτης, όπου κάθε έργο του 

ερευνητικού εργαλείου αντιστοιχεί και σε μια τουλάχιστον από τις ΜΙ. 

 

Η εισαγωγή των θεμελιωδών αυτών εννοιών στην εννοιολογική προσέγγιση της 

Ν-ΕΤ, οδήγησε επίσης ορισμένους ερευνητές στην περαιτέρω επεξεργασία τους, η 

οποία έχει στόχο την εισαγωγή τους στα Αναλυτικά Προγράμματα όχι σαν ανεξάρτητα 

διδακτικά αντικείμενα αλλά ως προέκταση των υπαρχόντων διδακτικών αντικειμένων 

(Μάνου και Σπύρτου, 2013). Έχοντας ως γνώμονα αυτή την πρόταση οι Μάνου και 

Σπύρτου (2013), αναζήτησαν στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών των ΦΕ ενότητες, στις 

οποίες θα μπορούσαν να ενταχθούν αυτές οι Μεγάλες Ιδέες. Πιο συγκεκριμένα, 

ενσωμάτωσαν έξι από τις εννέα «Μεγάλες Ιδέες» της Ν-ΕΤ σε δέκα συγκεκριμένες 

ενότητες της Ε΄ και Στ΄ του Δημοτικού. Οι ΜΙ «Μέγεθος και Κλίμακα», «Ιδιότητες  

που εξαρτώνται από το μέγεθος», «Εργαλεία και Όργανα», «Μοντέλα και 

Προσομοιώσεις», «Εφαρμογές της Ν-ΕΤ», αφορούσαν ενότητες της Ε’ τάξης, ενώ οι 

ΜΙ «Δυνάμεις και αλληλεπιδράσεις» και «Εφαρμογές της Ν-ΕΤ», αφορούσαν ενότητες 

της ΣΤ’ τάξης. Από την μελέτη αυτή διαπίστωσαν ότι η εισαγωγή του περιεχομένου 

της Ν-ΕΤ στην υποχρεωτική εκπαίδευση βρίσκεται σε συμφωνία με το Νέο 

Πρόγραμμα Σπουδών και τον στόχο της για προώθηση της σχέσης των ΦΕ και της 

Τεχνολογίας με την καθημερινή κοινωνική ζωή των μαθητών. 

Ένας ακόμη λόγος εισαγωγής της Ν-ΕΤ στη υποχρεωτική εκπαίδευση είναι το 

χάσμα που παρατηρείται στο πρόγραμμα σπουδών των Φυσικών Επιστημών 
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αναφορικά με τη διδασκαλία φαινομένων που ανήκουν σε διαφορετικές κλίμακες 

(Πέικος, Μάνου & Σπύρτου, 2015). Όπως φαίνεται και στο σχήμα, οι μαθητές δεν 

διδάσκονται για φαινόμενα και αντικείμενα της νανοκλίμακας, αλλά για ατομικά και 

μοριακά φαινόμενα δημιουργώντας ένα κενό στη συνέχεια της κατανόησης κλίμακας 

μεγεθών, το οποίο συνίσταται να καλυφθεί με την προσθήκη φαινομένων που 

σχετίζονται με τη Ν-ΕΤ πριν τη διδασκαλία φαινομένων του ατομικού κόσμου. 

 

 
                   Σχήμα 1.1. Χάσμα μεταξύ των κλιμάκων μεγέθους των αντικειμένων. 

 

Η βιβλιογραφική επισκόπηση κατέδειξε πως σήμερα υπάρχει ανάγκη 

εισαγωγής της Ν-ΕΤ στην εκπαίδευση. Η εισαγωγή αυτή, έχει ως σκοπό την 

δημιουργία πολιτών ικανών να χειρίζονται θέματα που σχετίζονται με τομείς της 

Νανοτεχνολογίας/Νανοεπιστήμης, ώστε να προάγεται η γενικότερη ευημερία και 

πρόοδος της κοινωνίας κατά την ραγδαία εξέλιξή της. Για τη σωστή όμως εκπαίδευση 

των μαθητών απαραίτητη είναι και η εκπαίδευση των δασκάλων και κυρίως των 

υποψηφίων δασκάλων, των φοιτητών δηλαδή των Παιδαγωγικών Τμημάτων. Έχοντας 

τα απαραίτητα εφόδια, κατά την έναρξη της επαγγελματικής τους πορείας και με 

συνεχείς επιμορφώσεις, μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν στους μαθητές τους τις 

απαραίτητες γνώσεις και να τους δώσουν τα κίνητρα ώστε να συνεχίζουν την εξέλιξή 

τους. Οφείλουν να κατανοήσουν τις ‘‘Μεγάλες Ιδέες’’ και το περιεχόμενό τους, καθώς 

εκείνοι είναι που εισάγουν στοιχεία του κλάδου της νανοκλίμακας, της επιστήμης και 

της μηχανικής (NSE) στις τάξεις τους και τα εμπεριέχουν σε διαφορετικούς τομείς της 

διδασκαλίας τους (Stevens et al., 2009).  

Είναι λοιπόν κατανοητό ότι η ανάγκη εκπαίδευσης των φοιτητών 

Παιδαγωγικών Τμημάτων αναφορικά με έννοιες και φαινόμενα της κλίμακας του Νάνο 

είναι ταυτόχρονα σημαντική και απαραίτητη. Για να οδηγήσει όμως σε ουσιαστικά 

αποτελέσματα, θα ήταν ωφέλιμο να βασιστεί στις αντιλήψεις των ίδιων των 

εκπαιδευτικών, ενισχύοντας έτσι τις αδυναμίες τους και καταρρίπτοντας τις 

λανθασμένες ιδέες τους. Όπως προέκυψε από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας, δεν 

έχει πραγματοποιηθεί ως σήμερα κάποια έρευνα αναφορικά με τις ιδέες των 

υποψήφιων εκπαιδευτικών για έννοιες και φαινόμενα της Ν-ΕΤ σε εγχώριο επίπεδο, 

κενό το οποίο έρχεται να καλύψει η παρούσα έρευνα. Έχουν ωστόσο διεξαχθεί αρκετές 

έρευνες αναφορικά με τις αντιλήψεις των μαθητών και εν ενεργεία εκπαιδευτικών για 

ΜΑΚΡΟ ΜΙΚΡΟ ΝΑΝΟ ΑΤΟΜΟ
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τις έννοιες της Ν-ΕΤ καθώς και φοιτητών σε διεθνές επίπεδο. Αξίζει λοιπόν να γίνει 

λόγος σε ορισμένες από αυτές.  

 

1.4. Οι ιδέες των μαθητών/φοιτητών/εκπαιδευτικών για έννοιες και 

φαινόμενα της Ν-ΕΤ 

 

Οι ιδέες των μαθητών για τη νοηματοδότηση της Ν-ΕΤ, την περιγραφή του 

φαινομένου της υδροφοβικότητας (φαινόμενο Λωτού) και τα όργανα παρατήρησης του 

μικρόκοσμου και του νανόκοσμου μελετήθηκαν από τους Πέικος, Μάνου και Σπύρτου 

(2015). Η μελέτη αυτή, έγινε μέσω της εφαρμογής και αξιολόγησης μιας Διδακτικής  

Μαθησιακής Ακολουθίας (ΔΜΑ), η οποία κατασκευάστηκε για τη διδασκαλία της 

Νανοεπιστήμης-Νανοτεχνολογίας (Ν-ΕΤ) στο δημοτικό σχολείο. Η ΔΜΑ 

εφαρμόστηκε σε 15 μαθητές της ΣΤ τάξης, ενώ η αξιολόγηση της εφαρμογής της 

πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο, το οποίο δόθηκε στους μαθητές, πριν και μετά 

τη διδακτική παρέμβαση, με μια ημιδομημένη συνέντευξη κατά την τελική μέτρηση 

και το ημερολόγιο του ερευνητή. Μετά από μελέτη της βιβλιογραφίας για το 

προτεινόμενο περιεχόμενο της Ν-ΕΤ στην υποχρεωτική εκπαίδευση, οι Πέικος κ.ά., 

(2015), δημιούργησαν μια ΔΜΑ, αποτελούμενη από 5 Μεγάλες Ιδέες οι οποίες 

εισήχθησαν σε 6 δίωρα διδασκαλίας. Οι Μεγάλες Ιδέες ήταν  το «Μέγεθος και 

κλίμακα»,  τα «Εργαλεία και όργανα», τα «Μοντέλα», οι « Ιδιότητες εξαρτώμενες απ’ 

το μέγεθος» και οι «Εφαρμογές». Σε όλη τη διάρκεια της ΔΜΑ, οι μαθητές 

πραγματοποιούσαν δραστηριότητες διερευνητικού χαρακτήρα, οι οποίες σχετίζονταν 

με τις επιμέρους Μεγάλες Ιδέες. Όπως προέκυψε από την ανάλυση των απαντήσεων 

των μαθητών, παρατηρήθηκε βελτίωση των ιδεών τους αναφορικά με τους τρεις άξονες 

που μελετήθηκαν στην παρούσα έρευνα. Οι μαθητές δηλαδή έδειξαν βελτιωμένες και 

επιστημονικά ορθότερες απαντήσεις κατά την τελική μέτρηση των ιδεών τους, γεγονός 

που καταδεικνύει τη αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης ΔΜΑ. 

Μια ακόμη εφαρμογή της προαναφερθείσας ΔΜΑ, η οποία είχε ως στόχο την 

αξιολόγηση της στη βάση της εξέλιξης των ιδεών και των γνώσεων των μαθητών, 

πραγματοποιήθηκε από τους  Πέικος, Σπύρτου και Μάνου (2017).Το δείγμα της 

έρευνας ήταν 22 μαθητές, 12 κορίτσια και 10 αγόρια, της Στ’ τάξης του Δημοτικού 

Σχολείου στην περιοχή της Φλώρινας. Οι μαθητές δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία σε 

θέματα της Ν-ΕΤ, ούτε σε θέματα σχετικά με τη φύση και το ρόλο των μοντέλων. Το 

ερευνητικό εργαλείο της συγκεκριμένης εργασίας ήταν ένα γραπτό ερωτηματολόγιο 

αρχικής και τελικής μέτρησης το οποίο στόχευε στην καταγραφή εξέλιξης της 

νοηματοδότησης της Ν-ΕΤ από τους μαθητές, εξέλιξης των ιδεών των μαθητών για το 

μικρότερο αντικείμενο που υπάρχει, εξέλιξης των γνώσεων των μαθητών για τα όργανα 

παρατήρησης του μακρόκοσμου, του μικρόκοσμου και του νανόκοσμου και εξέλιξης 

της περιγραφής του φαινομένου της υδροφοβικότητας. Όπως προέκυψε από την 

ανάλυση των αποτελεσμάτων, η εφαρμογή της συγκεκριμένης ΔΜΑ λειτούργησε 

θετικά. Οι μαθητές βελτίωσαν το επίπεδο των απαντήσεών τους στην τελική μέτρηση 



 
 

27 
 

και συνεπώς και την κατανόησή τους για τα φαινόμενα που μελέτησαν, αφενός γιατί 

χρησιμοποίησαν όρους της κλίμακας του νάνο, όπως είναι για παράδειγμα οι λέξεις 

«νανοεξογκώματα» και «υδροφοβικότητα» και αφετέρου γιατί στις περιγραφές τους 

αναγνωρίστηκε με σαφήνεια μια τουλάχιστον από τις πέντε Μεγάλες Ιδέες του 

περιεχομένου της Ν-ΕΤ. 

Μια ακόμη έρευνα η οποία μελετά τα όργανα παρατήρησης των αντικειμένων 

του μικρόκοσμου και του νανόκοσμου καθώς και το νόημα που αποδίδουν οι μαθητές 

στη Ν-ΕΤ, διεξήχθη από τους Πέικος, Παπαδοπούλου και Μάνου (2015). Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε στην Ε’ και ΣΤ’ τάξη τριών σχολείων της Δυτικής Μακεδονίας και 

σε αυτή συμμετείχαν 54 μαθητές. Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν 

ένα ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από 7 ερωτήσεις. Από τις απαντήσεις των μαθητών 

προέκυψε ότι το μικρότερο αντικείμενο το οποίο θεωρούν ότι μπορούν να δουν με 

γυμνό μάτι είναι αυτό που μπορούν να πιάσουν με μια λαβίδα, όπως για παράδειγμα το 

μυρμήγκι και η ανθρώπινη τρίχα, ενώ για την παρατήρηση του μικρότερου 

αντικειμένου το μικροσκόπιο αναδείχθηκε ως το πιο γνωστό όργανο. Αναφορικά με 

την έννοια που αποδίδουν οι μαθητές στη Νανοτεχνολογία, φάνηκε ότι οι μισοί 

συμμετέχοντες συνέδεσαν την έννοια με κάτι μικρό, χωρίς βέβαια σαφή αναφορά σε 

κάποια ΜΙ.  

Τις ιδέες των μαθητών δημοτικού για έννοιες και φαινόμενα της φύσης στην 

κλίμακα του νανο μελέτησαν οι Αλεξίου, Πέικος και Μάνου (2017). Πιο 

συγκεκριμένα, σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν η ανάδειξη των αρχικών ιδεών 

των μαθητών αναφορικά με το φαινόμενο του λωτού και το φαινόμενο της σαύρας 

γκέκο.  Συμμετείχαν 26 μαθητές από δυο σχολεία της Φλώρινας και ως ερευνητικό 

εργαλείο χρησιμοποιήθηκε ένα γραπτό ερωτηματολόγιο. Η μέθοδος ανάλυσης ήταν η 

ανάλυση περιεχομένου και η κατηγοριοποίηση των απαντήσεων έγινε στη βάση 

τεσσάρων ιεραρχικά διαβαθμισμένων επιπέδων, καθένα από τα οποία εκφράζει πόσο 

κοντά βρίσκεται η απάντηση του μαθητή στο επιστημονικά ορθό, βασισμένο στην 

χρήση όρων του νανογραμματισμού. Από την ανάλυση των απαντήσεων προέκυψε ότι 

οι περισσότεροι μαθητές δίνουν απαντήσεις μακριά από την Επιστημονική άποψη, 

εκφράζουν δηλαδή εναλλακτικές ιδέες για τον φαινόμενο του λωτού και την ικανότητα 

της σαύρας να κολλά σε διάφορες επιφάνειες. Κοινό σημείο των απαντήσεων των 

μαθητών είναι ότι εξηγούν  τα φαινόμενα χρησιμοποιώντας όρους του μακρόκοσμου. 

Συγκεκριμένα υποστηρίζουν ότι οι σταγόνες πάνω στο φύλλο του λάχανου παραμένουν 

στρογγυλές εξαιτίας ορισμένων χαρακτηριστικών του, τα οποία είναι ορατά στο 

μακρόκοσμο, όπως είναι για παράδειγμα η λεία επιφάνειά του. Αντίστοιχα για την 

ικανότητα της σαύρας να σκαρφαλώνει στον τοίχο χωρίς να πέφτει, οι μαθητές 

υποστηρίζουν ότι αυτό συμβαίνει εξαιτίας των βεντουζών ή νυχιών που διαθέτει στα 

πόδια της. 

Τις ιδέες των μαθητών αναφορικά με το φαινόμενο της σαύρας gecko, 

μελέτησαν και οι Σακελλάρη και Μάνου (2017). Σχεδίασαν ένα εκπαιδευτικό υλικό, 

το οποίο εφάρμοσαν πιλοτικά σε 12 μαθητές ΣΤ’ τάξης δημοτικού σχολείου και η 

διάρκειά του ήταν 13 διδακτικές ώρες. Πιο συγκεκριμένα, η παρέμβαση αυτή περιείχε 
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πληθώρα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων  όπως ήταν η ανάδειξη των αρχικών ιδεών 

των μαθητών και η αναπαράστασή τους με ζωγραφιές ή τρισδιάστατες κατασκευές, η 

μελέτη της δομής των ζώων του μακρόκοσμου και μικρόκοσμου, η μελέτη των 

βεντουζών κάποιων ζώων, η μελέτη της νανοδομής της πατούσας στη σαύρα gecko, η 

σύνδεση του φαινομένου με σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές της Ν-ΕΤ και  η 

κατασκευή μοντέλων για τη σαύρα gecko.  Μετά το τέλος της παρέμβασης σημειώθηκε 

σημαντική βελτίωση στην ικανότητα των μαθητών να εξηγούν το φαινόμενο κάνοντας 

αναφορά σε δομές της νανοκλίμακας του ποδιού της σαύρας, με τη χρήση λέξεων όπως 

νανοτριχίδια και σπάτουλες. Καταληκτικά φάνηκε ότι η εφαρμογή της συγκεκριμένης 

παρέμβασης λειτούργησε θετικά κρίνοντας και από το συνεχές ενδιαφέρον που 

επιδείκνυαν οι μαθητές. 

Για την κατανόηση του μεγέθους στην κλίμακα του νάνο από μαθητές 

δημοτικού, μέσω της ταξινόμησης και σειροθέτησης αντικειμένων, οι Σπύρτου, Πέικος 

και Μάνου (2016), δημιούργησαν μια ΔΜΑ. Στόχος της ήταν η ανάπτυξη της ποιοτικής  

κατηγοριοποιητικής και σχεσιακής αντίληψης του μεγέθους  από τους μαθητές. Για την 

επίτευξη αυτού του σκοπού σχεδιάστηκαν συνολικά έξι δίωρες διδασκαλίες, στη 

διάρκεια των οποίων οι μαθητές πραγματοποίησαν δραστηριότητες διερευνητικού 

χαρακτήρα, όπως ήταν η συλλογή μικρών αντικειμένων από το προαύλιο χώρο του 

σχολείου και η δημιουργία μοντέλων των αντικειμένων αυτών (1ο δίωρο), η συλλογή 

πληροφοριών για τα κύτταρα μέσω ηλεκτρονικών παρουσιάσεων και η δημιουργία 

μοντέλων τους (2ο δίωρο), η συλλογή πληροφοριών αναφορικά με τον ιό, το 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και το νανόκοσμο και η δημιουργία μοντέλων ιού και DNA 

(3ο δίωρο). Η έρευνα εφαρμόστηκε σε 22 μαθητές ΣΤ τάξης δημοτικού σχολείου της 

περιοχής της Φλώρινας ενώ η αξιολόγηση της εφαρμογής της πραγματοποιήθηκε με 

την χρήση ερωτηματολογίων αρχικής και τελικής μέτρησης. Από τα αποτελέσματα της 

έρευνας προέκυψε ότι η ικανότητα των μαθητών να σειροθετούν και να ταξινομούν 

αντικείμενα της κλίμακας του νάνο βελτιώθηκε μετά την εφαρμογή της ΔΜΑ, γεγονός 

που καταδεικνύει την αποτελεσματικότητά της. 

 

Στοιχεία της 

έρευνας 
Δείγμα Ερευνητικά ερωτήματα ή Στόχοι 

Castellini O. M., 

Walejko G. K., Holladay 

C. E., Theim T. J., 

Zenner G. M. & Crone 

W. C. (2007) 

495 άτομα 

ηλικίας 7-91 ετών 

▪ Ανάδειξη των απόψεων της κοινής γνώμης 

αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με τη Ν-

ΕΤ, όπως ‘‘Ποιο είναι το μικρότερο αντικείμενο 

που μπορούν να σκεφτούν; Ποια η ικανότητά τους 

να ταξινομήσουν αντικείμενα διαφορετικού 

μεγέθους στη σειρά; Τι νόημα αποδίδουν στην λέξη 

«Νανοτεχνολογία»;’’. 

O’Connor C. & Hayden 

H. (2007) 

52 φοιτητές, 34 

προπτυχιακοί και 

18 μεταπτυχιακοί, 

Ερωτηματολόγιο προ μαθημάτων: 
▪ Τι σημαίνει η λέξη νανοτεχνολογία για εσένα;  
▪ Δώσε δυο παραδείγματα χημείας και 

νανοτεχνολογίας.  
▪ Ποιες είναι οι περιοχές έρευνας της 

νανοτεχνολογίας;  
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▪ Ποιες είναι οι εφαρμογές της νανοτεχνολογίας 
στον πραγματικό κόσμο; 
 

Ερωτηματολόγιο μετά μαθημάτων: 

▪ Θα μπορούσες να συνδέσεις τη νανοτεχνολογία 
με άλλα μέρη του προγράμματος σπουδών; 

▪ Θα ένιωθες άνετα να μιλήσεις γενικά γι’ αυτό το 

πεδίο στο μέλλον, π.χ. σε μια συνέντευξη; 
▪ Θα σε ενδιέφερε να πραγματοποιήσεις κάποια 

έρευνα σχετικά με αυτό το πεδίο; 
▪ Γνωρίζεις για τη έρευνα που διεξάγεται γι’ αυτό 

τον τομέα στο τμήμα Πληροφορικής και 
Τεχνολογιών; 

▪ Το υλικό που παρουσιάστηκε ήταν σε κατάλληλο 

επίπεδο; 
▪ Τα ενημερωτικά φυλλάδια ήταν κατανοητά; 
▪ Ήταν χρήσιμα τα φυλλάδια ερωτήσεων των DVD 

για την ανακεφαλαίωση; 

▪ Ήταν κατάλληλα τα παραδείγματα της έρευνας, 
των εφαρμογών πραγματικής ζωής και της 
βιομηχανίας; 

▪ Τα μοριακά μοντέλα και οι απεικονίσεις των DVD 

διευκολύνουν την οπτικοποίηση του θέματος; 
 

Kumar D.D. (2007) 

109 μελλοντικοί 

εκπαιδευτικοί 

(φοιτητές) 

▪ Η μελέτη του επιπέδου των γενικών γνώσεων των 

μελλοντικών εκπαιδευτικών αναφορικά με την 

επιστήμη και την τεχνολογία της νανοκλίμακας. 

Blonder R. (2011) 

7 καθηγητές 

χημείας και 1 

φοιτητής 

▪ Μελέτη της επίδρασης στο προφίλ καθηγητών 

χημείας και ενός φοιτητή, μέσω ενός μαθήματος 

που εισήγαγε τις έννοιες των υλικών και της 

νανοτεχνολογίας, με σκοπό την εισαγωγή τους 

στη νανοεπιστήμη, την παραγωγή ενδιαφέροντος 

και την ανάπτυξη νανογραμματισμού των 

καθηγητών χημείας. 

Δρογγίτη  Ε., Πέικος Γ., 

Μάνου Λ. και Σπύρτου 

Α. (2015) 

17 μαθητές ΣΤ 

τάξης 

▪ Τι σου αρέσει στα μαθήματα της Φυσικής; 

▪ Θα ήθελες να γίνεις επιστήμονας; Αιτιολόγησε την 

απάντησή σου. 

▪ Μου άρεσε το μάθημα της νανοτεχνολογίας 

(επιλογή βαθμού από κλίμακα Likert). 

▪ Τι σου άρεσε στα μαθήματα της νανοτεχνολογίας 

Πέικος Γ., Μάνου Λ. και 

Σπύρτου Α. (2015) 

15 μαθητές της 

ΣΤ τάξης  

▪ Πώς εξελίχθηκε η νοηματοδότηση των μαθητών 

για τη Ν-ΕΤ; 

▪ Πώς εξελίχθηκε η περιγραφή του φαινομένου της 

υδροφοβικότητας από τους μαθητές; 

▪ Πώς εξελίχθηκε η γνώση των μαθητών για τα 

όργανα παρατήρησης των τριών κόσμων (μακρο, 

μικρο, νανο); 

Πέικος Γ., 

Παπαδοπούλου Χ. και 

Μάνου Λ. (2015) 

54 μαθητές Ε και 

ΣΤ τάξης  

▪ Ποια η γνώση των μαθητών για τα όργανα 

παρατήρησης μη ορατών με γυμνό μάτι 

αντικειμένων; 

▪ Πώς αντιλαμβάνονται οι μαθητές τον όρο 

νανοτεχνολογία; 
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Σπύρτου Α., Πέικος Γ. 

και Μάνου Λ. (2016) 

22 μαθητές ΣΤ 

τάξης 

▪ Βελτιώνεται η ικανότητα των μαθητών να 

ταξινομούν αντικείμενα τριών διαφορετικών 

κατηγοριών με κριτήριο το όργανο παρατήρησής 

τους; 

▪ Βελτιώνεται η ικανότητα των μαθητών να 

σειροθετούν αντικείμενα; 

Αλεξίου Δ., Πέικος Γ. 

και Μάνου Λ. (2017) 

26 μαθητές ΣΤ 

τάξης από δυο 

διαφορετικά 

σχολεία 

▪ Ποια είναι τα επίπεδα κατανόησης των μαθητών 

για το φαινόμενο του Λωτού; 

▪ Ποιες κατηγορίες αναγνωρίζονται σε κάθε επίπεδο 

κατανόησης για το φαινόμενο του Λωτού; 

▪ Ποια είναι τα επίπεδα κατανόησης των μαθητών 

για το φαινόμενο της προσκόλλησης της σαύρας 

γκέκο; 

▪ Ποιες κατηγορίες αναγνωρίζονται σε κάθε επίπεδο 

κατανόησης για το φαινόμενο της προσκόλλησης 

της σαύρας γκέκο; 

Μάνου Λ., Σπύρτου Α., 

Χατζηκρανιώτης  Ε. και 

Καριώτογλου Π. (2017)   

4 εκπαιδευτικοί 

Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης  

▪ Αξιολόγηση της μάθησης πρωτοβάθμιων 

εκπαιδευτικών μέσω της εφαρμογής μιας ΔΜΑ 

αναφορικά με τη νοηματοδότηση της Ν-ΕΤ, τα 

όργανα παρατήρησης του νανόκοσμου και την 

σειροθέτηση αντικειμένων. 

Πέικος Γ., Σπύρτου Α. 

και Μάνου Λ. (2017) 

22 μαθητές της 

ΣΤ τάξης 

▪ Ποια είναι η αρχική και ποια η τελική 

νοηματοδότηση της Νανοτεχνολογίας από τους 

μαθητές; 

▪ Ποιες είναι οι αρχικές και ποιες οι τελικές ιδέες 

των μαθητών για το μικρότερο αντικείμενο που 

υπάρχει; 

▪ Ποιες είναι οι αρχικές και ποιες οι τελικές γνώσεις 

των μαθητών για τα όργανα παρατήρησης του 

μακρόκοσμου, του μικρόκοσμου και του 

νανόκοσμου; 

▪ Ποια είναι η αρχική και ποια η τελική περιγραφή 

του φαινομένου της υδροφοβικότητας από τους 

μαθητές; 

Σακελλάρη Κ. και 

Μάνου. Λ (2017) 

12 μαθητές ΣΤ 

τάξης 

▪ Αξιολόγηση μιας διδακτική παρέμβασης 

αναφορικά με το φαινόμενο προσκόλλησης της 

σαύρας γκέκο- Ανάδειξη των ιδεών των μαθητών 

ως προς το μηχανισμό προσκόλλησης της 

σαύρας. 

                      Πίνακας 1.4.1.Έρευνες αναφορικά με έννοιες και φαινόμενα της Ν-ΕΤ. 

 

Μια έρευνα, η οποία μελετά το ενδιαφέρον των μαθητών για τη Ν-ΕΤ, 

πραγματοποιήθηκε από τους Δρογγίτη, Πέικος, Μάνου και Σπύρτου (2015). Τα 

αποτελέσματα προέκυψαν από την εφαρμογή μιας ΔΜΑ για την διδασκαλία της Ν-ΕΤ στο 

δημοτικό σχολείο. Συμμετέχοντες ήταν 17 μαθητές ΣΤ’ τάξης από σχολεία της 

Φλώρινας και ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο 

τεσσάρων ερωτήσεων, το οποίο δόθηκε στους μαθητές στην αρχή και το τέλος της 

εφαρμογής της ΔΜΑ. Από την ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών προέκυψε ότι 

μετά την εφαρμογή της ΔΜΑ, οι μαθητές δήλωσαν ως κύριο στοιχείο πρόκλησης του 

ενδιαφέροντος τους το περιβάλλον μάθησης το οποίο διακρίθηκε από την εφαρμογή 

ενός διερευνητικού μοντέλου διδασκαλίας. Αύξηση ενδιαφέροντος εμφανίστηκε και 
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στις νέες γνώσεις μετά την εφαρμογή της ΔΜΑ καθώς επρόκειτο για ένα καινοτόμο 

πεδίο γνώσης αυτό της Ν-ΕΤ. Όσον αφορά στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα σχετικά 

με την θετική στάση στην ανάληψη επιστημονικής καριέρας και τις αιτίες αυτών, οι 

μαθητές φαίνεται  ότι εμφάνισαν μεγάλη μεταβολή ως προς τις νέες γνώσεις και τις 

επιστημονικές διαδικασίες, γεγονός που προέκυψε από την ενεργή ενασχόληση των 

μαθητών με διάφορες διερευνητικές διαδικασίες, κατά την εφαρμογή της ΔΜΑ και το 

πρωτότυπο και εξειδικευμένο περιεχόμενο της. Στο τρίτο ερώτημα, όπου ζητούνταν 

από τους μαθητές να βαθμολογήσουν σε με μια κλίμακα Likert το «πόσο τους άρεσε 

στα μαθήματα νανοτεχνολογίας», παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη βαθμολόγηση, δηλαδή 

το «πάρα πολύ», από τους περισσότερους μαθητές γεγονός που αποδεικνύει την 

επιτυχή εφαρμογή της ΔΜΑ ως προς την αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών. 

Αντίστοιχα αποτελέσματα προέκυψαν και από το τελευταίο ερώτημα στο οποίο 

ζητούνταν από τους μαθητές να αναφέρουν τι τους άρεσε στα μαθήματα 

νανοτεχνολογίας. Από τις απαντήσεις κατέστη φανερό ότι ο κύριο λόγος αύξησης του 

ενδιαφέροντος τους, ήταν το περιβάλλον μάθησης και οι νέες γνώσεις. 

Συμπερασματικά, προέκυψε ότι ο συνδυασμός περιεχομένου και διδακτικής 

προσέγγισης αποτελούν έναυσμα για την αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών και 

την ενεργό εμπλοκή τους με τη Ν-ΕΤ, γεγονός που οφείλεται στην εφαρμογή της ΔΜΑ. 

Κατά την επισκόπηση της βιβλιογραφίας παρατηρήθηκε ότι εκτός από τις 

έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε μαθητές δημοτικού σχολείου, έχουν διενεργεί 

αντίστοιχες έρευνες και σε εκπαιδευτικούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 

έρευνα των Μάνου, Σπύρτου, Χατζηκρανιώτης και Καριώτογλου (2017),  οι οποίοι με 

την εφαρμογή μιας ΔΜΑ έχουν στόχο να μετρήσουν την μεταβολή  των αντιλήψεων 

των εκπαιδευτικών σε θέματα που σχετίζονται με βασικές έννοιες και εφαρμογές της 

Ν-ΕΤ. Στην έρευνα συμμετείχαν 4 εκπαιδευτικοί και η διαδικασία εφαρμογής της 

ΔΜΑ είχε διάρκεια ενός μήνα. Στη διάρκεια αυτή πραγματοποιήθηκαν 6 δίωρες 

διδασκαλίες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτικοί εφάρμοσαν διερευνητικές διεργασίες 

συλλέγοντας στοιχεία για τις ΜΙ «Μέγεθος και Κλίμακα» και «όργανα παρατήρησης» 

(1ο δίωρο), κατασκευάζοντας μοντέλα για την αναπαράσταση αντικειμένων της 

μακροκλίμακας, μικροκλίμακας και νανοκλίμακας (2ο, 3ο και 4ο δίωρο), ταξινομώντας 

υδρόφιλες και υδρόφοβες επιφάνειες και κατασκευάζοντας ένα μοντέλο για το 

φαινόμενο του λωτού (5ο δίωρο), ενώ στο 6ο δίωρο κατασκεύασαν μοντέλα 

φιλτραρίσματος του νερού. Για την συλλογή των δεδομένων της έρευνας 

χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο δόθηκε στους εκπαιδευτικούς μια 

εβδομάδα πριν και μετά την εφαρμογή της ΔΜΑ. Από την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων φαίνεται ότι η εφαρμογή της ΔΜΑ λειτούργησε θετικά ως προς την 

αλλαγή των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με έννοιες τις Ν-ΕΤ 

(νοηματοδότηση, σειροθέτηση αντικειμένων) και τα όργανα παρατήρησης του 

νανόκοσμου, ωστόσο δεν παρατηρήθηκαν αναφορές στις ιδιότητες που σχετίζονται με 

τη Ν-ΕΤ γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη βελτίωσης ορισμένων παραμέτρων της 

ΔΜΑ. 
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H Blonder (2011), μελέτησε την επίδραση στο προφίλ καθηγητών χημείας  

μέσω ενός μαθήματος που εισήγαγε τις έννοιες των υλικών και της νανοτεχνολογίας. 

Το μάθημα αποτελούσε μέρος ενός γενικότερου προγράμματος που είχε στόχο την 

αρίστευση των εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστημών στη διδασκαλία των Επιστημών. 

Είχε διάρκεια συνολικά 76 ώρες, από τις οποίες οι 48 αφορούσαν την εισαγωγή των 

υλικών και της νανοτεχνολογίας και οι υπόλοιπες 28 την σύνδεσή τους με το 

εκπαιδευτικό πεδίο. Πιο συγκεκριμένα στη διάρκεια αυτών των ωρών 

πραγματοποιήθηκε αρχικά μια εισαγωγή η οποία απέδιδε το γενικό σκοπό των 

μαθημάτων και παρουσίαζε μια ιστορική εξέλιξη της επιστήμης των υλικών από τα 

αρχαία χρόνια ως σήμερα. Ύστερα ακολούθησαν η παρουσίαση της θεωρίας του 

κβαντικού μηχανισμού και του εξοπλισμού παρατήρησης αντικειμένων σε μέγεθος 

νανοκλίμακας, η επιλογή ενός θέματος που σχετίζεται με ηλεκτρονικές και οπτικές 

ιδιότητες, μηχανικές ιδιότητες, ενέργεια και μαγνητισμό, από τους συμμετέχοντες και 

η παρουσίασή του, ενώ τέλος συμμετείχαν σε δυο αυθεντικά πειράματα ερευνητικών 

εργαστηρίων. 

 Στη μελέτη συμμετείχαν 7 καθηγητές χημείας και ένας φοιτητής. Τα 

ερευνητικά εργαλεία ήταν δύο, ένα τεστ γνώσεων, το οποίο δόθηκε στους 

συμμετέχοντες πριν την έναρξη και μετά το τέλος των μαθημάτων και ζητούσε να 

απαντήσουν σε μια λίστα εννοιών που σχετίζονται με τη νανοχημεία και μια 

συνέντευξη η οποία έλαβε χώρα μετά το τέλος των μαθημάτων και ζητούσε να 

περιγράψουν τις μαθησιακές τους εμπειρίες στη διάρκεια των μαθημάτων. Από την 

ανάλυση των απαντήσεων των ερωτηματολογίων προέκυψε ότι υπήρξε μια σημαντική 

βελτίωση της εννοιολογικής κατανόησης των συμμετεχόντων αναφορικά με τη 

νανοχημεία, ενώ από τις συνεντεύξεις κατέστη φανερό ότι οι συμμετέχοντες ήταν 

ενθουσιασμένοι από τις γνώσεις που αποκόμισαν καθ’ όλη τη διάρκεια των 

μαθημάτων. 

Τις αντιλήψεις προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών αναφορικά με την 

έννοια της Νανοτεχνολογίας και ορισμένες πτυχές της, μελέτησαν οι O’ Connor
 
και  

Hayden (2007). Η συγκεκριμένη μελέτη, σχετίζεται με την πλαισιοποίηση της 

Νανοτεχνολογίας κατά τη διάρκεια δυο εισαγωγικών μαθημάτων σχετικών με το 

περιεχόμενό της. Συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν 52 συνολικά φοιτητές, 34 

προπτυχιακοί και 18 μεταπτυχιακοί, ενώ τα μαθήματα νανοτεχνολογίας περιλάμβαναν 

ποικιλία περιεχομένων μέσω διαλέξεων, παρουσίασης βίντεο σχετικά με την 

προέλευση της λέξης νάνο, τις εφαρμογές της, τις επιπτώσεις της στην κοινωνία και 

την υγεία, συνοδευόμενα από δομημένα φύλλα ερωτήσεων, όπως επίσης μέσω 

ομαδικών συζητήσεων και εργασιών με θέμα «Η δημόσια αντίληψη για τη 

νανοτεχνολογία». Οι δυο όμως ομάδες παρουσίαζαν ορισμένες διαφορές όσον αφορά 

στο έτος φοίτησής τους, τις ώρες παρακολούθησης επίσημων διαλέξεων και τις 

μαθητοκεντρικές δραστηριότητες που εφαρμόστηκαν σε κάθε περίπτωση. 

Πριν και μετά την εφαρμογή των μαθημάτων οι φοιτητές κλήθηκαν να 

συμπληρώσουν ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο. Συγκεκριμένα πριν την 
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παρακολούθηση των μαθημάτων οι φοιτητές συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο 

τεσσάρων ερωτήσεων, από τις οποίες προέκυπτε η γνώση τους για την έννοια της 

Νανοτεχνολογίας. Έπρεπε να βαθμολογήσουν την προηγούμενη γνώση τους  σε μια 

10βαθμη κλίμακα, δηλώνοντας με το 0, ότι δεν είχαν ξανακούσει τη λέξη 

νανοτεχνολογία και με το 10, ότι είχαν ασχοληθεί με εργασίες σχετικές με αυτή. Από 

τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι η πρώτη μελέτη περίπτωσης, δηλαδή οι 

προπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος Εγκληματολογικής και Περιβαλλοντικής  

ανάλυσης, εμφάνισαν σε ποσοστό 80% καμία ή μικρή γνώση της λέξης 

νανοτεχνολογίας. Αντίστοιχα στη δεύτερη μελέτη περίπτωσης, δηλαδή στους 

μεταπτυχιακούς φοιτητές των επιστημών Χημείας, το ποσοστό ήταν πιο μικρό, 64% 

εξαιτίας της ενδεχόμενης ενασχόλησής τους με θέματα που σχετίζονται με τη 

νανοτεχνολογία.  

Αναφορικά με τις απαντήσεις των φοιτητών μετά την εφαρμογή των 

μαθημάτων σ’ ένα ερωτηματολόγιο όπου ζητούνταν να απαντήσουν με ναι ή όχι, 

προέκυψε ότι το σύνολο των φοιτητών θεώρησε τα παραδείγματα της έρευνας, των 

εφαρμογών πραγματικής ζωής και της βιομηχανίας κατάλληλα για το περιεχόμενο του 

μαθήματος της νανοτεχνολογίας, η οποία αποτελεί μια καινούρια ενδιαφέρουσα 

θεματική που συνδέει βασικά στοιχεία του προγράμματος σπουδών μαζί. Θετική ήταν 

επίσης η απάντηση των φοιτητών στο σύνολό τους αναφορικά με τα μοριακά μοντέλα 

και τις απεικονίσεις των βίντεο, οι οποίες όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά τους 

βοήθησαν να κατανοήσουν και να συνδέσουν την μακροκλίμακα με τη νανοκλίμακα. 

Γενικότερα σε όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που συμπλήρωσαν μετά την 

εφαρμογή των μαθημάτων, οι απαντήσεις των φοιτητών είχαν θετικό πρόσημο 

εμφανίζοντας υψηλά ποσοστά ως προς την αποτελεσματικότητά τους και γενικότερα 

την ενίσχυση της γνώσης και ικανότητάς τους να εμπλέκονται σε συζητήσεις και 

έρευνες σχετικές με τον τομέα της νανοτεχνολογίας .  

Ο Kumar (2007), πραγματοποίησε μια έρευνα στην οποία μελετούσε το επίπεδο 

των γενικών γνώσεων των μελλοντικών εκπαιδευτικών αναφορικά με την επιστήμη και 

την τεχνολογία της νανοκλίμακας. Στην έρευνα συμμετείχαν εθελοντικά 109 

υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι σε διάφορα τμήματα ενός 

προπτυχιακού μαθήματος εκπαίδευσης επιστημών. Το ερευνητικό εργαλείο που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα κουίζ δέκα ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, ενώ αξίζει να 

σημειωθεί πως δεν πραγματοποιήθηκε κάποια συζήτηση αναφορικά με τη 

νανοεπιστήμη και τη νανοτεχνολογία, πριν τη συμπλήρωση του κουίζ από τους 

φοιτητές. Πιο συγκεκριμένα η πρώτη πρόταση του κουίζ σχετιζόταν με το πρόθεμα -

νάνο και την ερμηνεία του, η δεύτερη πρόταση εξέταζε την κατανόηση της αντίληψης 

της απόστασης και την ικανότητα παραγωγής λογικών συγκρίσεων και η τρίτη 

πρόταση ερευνούσε την κατανόηση του μεγέθους των ατόμων και συγκεκριμένα της 

αντίληψης για τη διάσταση του πλάτους.  

Μια γενική γνώση της χημικής σύστασης των καθημερινών προϊόντων, όπως 

τα αντηλιακά, τα ανθεκτικά στη χρώση παντελόνια και τα νανοφίλμ που 
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χρησιμοποιούνται στους σκληρούς δίσκους υπολογιστών, εξέταζε η τέταρτη πρόταση 

του κουίζ. Οι υπόλοιπες έξι προτάσεις ζητούσαν από τους φοιτητές τη νοηματοδότηση 

των όρων ‘‘nanonewton,” “qubit,” “flying qubit,” “self-assembled monolayer” και 

“spintronics”. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι υπάρχει σημαντική 

έλλειψη των υποψήφιων εκπαιδευτικών σε θέματα που σχετίζονται με την φυσική 

κλίμακα της νανοεπιστήμης και νανοτεχνολογίας καθώς και την ετυμολογία του όρου 

νάνο. Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο να δοθεί έμφαση στη μελέτη αυτών των στοιχείων από 

τους φοιτητές μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί 

εκπαιδευτικοί που θα παρέχουν κίνητρα για εμπλοκή των μαθητών στα σύγχρονα 

θέματα της νανοεπιστήμης και της νανοτεχνολογίας . 

Σε μια έρευνα που πραγματοποίησαν οι Castellini, Walejko, Holladay, Theim, 

Zenner & Crone (2007), σε σύνολο 495 ατόμων ηλικίας 7-91 ετών αναφορικά με τη 

γνώση τους για την κλίμακα μεγέθους, τα άτομα και τη νανοτεχνολογία προέκυψαν 

αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποίησαν ένα 

ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από 7 ερωτήσεις. Στην ερώτηση για το πιο είναι το πιο 

μικρό αντικείμενο που μπορούν να σκεφτούν, 54% των μαθητών 2ης-4ης τάξης ανέφερε 

αντικείμενα του μακρόκοσμου και μικρόκοσμου, όπως μυρμήγκια και βακτήρια, ενώ 

με ποσοστό 57%, μαθητές της 6ης-8ης τάξης ανέφεραν το άτομο. Στις ακόλουθες 

ηλικιακές ομάδες εκτός από το άτομο, αναφερόταν σε σημαντικό ποσοστό και 

υποατομικά σωματίδια, ως τα μικρότερα αντικείμενα. Στην επόμενη ερώτηση, όπου 

ζητούνταν από τους συμμετέχοντες να ταξινομήσουν τα αντικείμενα: κύτταρο, 

βακτήριο, άτομο και μόριο νερού, από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο, οι 

περισσότεροι έκαναν λάθος στην ταξινόμηση. Σε επόμενη ερώτηση, όπου ζητούνταν 

από τους συμμετέχοντες να αναφέρουν αν γνωρίζουν σχετικά με τη νανοτεχνολογία, η 

πλειοψηφία, 59% ανέφερε ότι δεν είχε ακούσει ξανά τη λέξη, ενώ οι υπόλοιποι 

γνώριζαν γι’ αυτή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

 

1.5. Το φαινόμενο του Λωτού (υπερ-υδροφοβικότητα) 

 

Η μελέτη της Ν-ΕΤ καθώς και των φαινομένων που σχετίζονται με αυτή, 

βρίσκονται στο προσκήνιο της έρευνας τα τελευταία χρόνια, υποδεικνύοντας το 

σπουδαίο ρόλο της στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Ένα φαινόμενο που 

σχετίζεται με τη Ν-ΕΤ, καθώς ανήκει στην κλίμακα του νάνο, είναι το φαινόμενο του 

Λωτού (Αλεξίου, Πέικος και Μάνου, 2017). Πρόκειται για ένα φαινόμενο, το οποίο 

μελετάται και στην παρούσα έρευνα, είναι λοιπόν σημαντικό να αναφερθούν ορισμένες 

πληροφορίες για αυτό, όπως είναι η περιγραφή του μηχανισμού με τον οποίο 

λειτουργεί. 

Στη φύση είναι πολλά τα φυτά τα οποία διαθέτουν υδρόφοβες επιφάνειες, 

παραμένουν δηλαδή στεγνά ενώ πέφτουν πάνω τους σταγόνες νερού (Taylor et al., 

2008). Ένα από αυτά είναι και ο λωτός, γνωστός στις ασιατικές χώρες ως το σύμβολο 
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της αγνότητας εξαιτίας της ιδιότητάς του για αυτοκαθαρισμό. Χάρη σε αυτό, όλα τα 

φυτά που διακρίνονται από αυτή την ιδιότητα χαρακτηρίζονται από το αποκαλούμενο 

φαινόμενο του Λωτού (Taylor et al., 2008). Αυτή η  ικανότητα του φύλλου του λωτού 

οφείλεται στην ύπαρξη ιεραρχικών δομών μικροκλίμακας και νανοκλίμακας. Πιο 

συγκεκριμένα, οι Christophe Neinhuis και Wilhelm Berthelot , το 1997, παρατηρώντας 

με την χρήση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης  (SEM) διάφορα υδροφοβικά φυτά, 

εξέτασαν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά διακοσίων ειδών καταλήγοντας σε κάποια 

συμπεράσματα (Samaha, Tafreshi & Gad-el-Hak, 2012 ͘Kumar & Kumbhat, 2016). 

 

Από την μελέτη αυτή προέκυψε ότι τα επιδερμικά (ή εξώτατα) κύτταρα των 

φύλλων του λωτού σχηματίζουν εξογκώματα- θηλές (papillae), οι οποίες λειτουργούν 

ως μικροδομές τραχύτητας (επίπεδο μικροκλίμακας). Τα εξογκώματα αυτά 

καλύπτονται από ένα πολύ πυκνό στρώμα επιφανειακών κρυστάλλων κεριού (wax 

crystals), τα οποία λειτουργούν ως νανοδομές τραχύτητας (επίπεδο νανοκλίμακας), 

(Samaha et al., 2012 ͘Quere & Reyssat, 2008), (εικόνα 1.11). Τα φύλλα του λωτού 

δηλαδή εμφανίζουν δυο επίπεδα «εξογκωμάτων», τα εξογκώματα σε μέγεθος 

μικροκλίμακας και τα εξογκώματα σε μέγεθος νανοκλίμακας (Kumar & Kumbhat, 

2016 ͘Darmanin & Guittard, 2015 ͘Αλεξίου κ.ά., 2017). 

Εικόνα 1.11. (a) ανθισμένο φυτό λωτού, (b) φύλλο λωτού λερωμένο με λάσπη, (c) 

αυτοκαθαρισμός του ίδιου φύλλου του λωτού, (d) εξογκώματα (papillae) της επιφάνειας του 

φύλλου του λωτού, (e) λεπτομέρειες των εξογκωμάτων, (f) κρύσταλλοι κεριού (wax crystals) 

επιφάνειας των εξογκωμάτων, (Darmanin & Guittard, 2015: 274) 

 

Χάρη σε αυτά τα ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά του, δηλαδή την 

ύπαρξη κρυστάλλων κεριού που χαρακτηρίζονται από υδροφοβικές ιδιότητες και την 

ύπαρξη μικροδομών και νανοδομών τραχύτητας, δημιουργείται μια μικρή επιφάνεια 
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επαφής μεταξύ των σταγονιδίων του νερού και της επιφάνειας του φύλλου του λωτού, 

η οποία έχει ως αποτέλεσμα την ιδιότητα της υπερ-υδροφοβικότητας του λωτού 

(Samaha et αl., 2012), (εικόνα 1.12). Η μικρή αυτή επιφάνεια επαφής δημιουργεί 

στατικές γωνίες επαφής οι οποίες υπερβαίνουν τις 150 μοίρες. Έτσι εάν η επιφάνεια 

του φύλλου του λωτού αποκτήσει έστω και μια μικρή κλίση, τα σταγονίδια του νερού 

που βρίσκονται πάνω της ξεκινούν να κυλούν παρασύροντας μαζί τους τυχόν 

σωματίδια βρωμιάς (Samaha et αl., 2012 ͘Taylor et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Εικόνα 1.12.Ο μηχανισμός του αυτοκαθαρισμού του φύλλου Λωτού.  

 Πηγή: https://www.thenakedscientists.com/articles/features/biomimetics-  borrowing-biology 

 

1.6. Το φαινόμενο της σαύρας Gecko 

 

Η ύπαρξη νανοφαινομένων και νανοδομών αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι 

της λειτουργίας της φύσης (Kumar & Kumbhat, 2016). Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η σαύρα Gecko, η οποία έχει την ιδιότητα να κολλάει και να 

περπατάει σε οποιαδήποτε επιφάνεια χωρίς να πέφτει. Σε αυτή την ιδιότητα είχε 

πρωτοαναφερθεί πριν δυο χιλιάδες χρόνια ο Αριστοτέλης, λέγοντας συγκεκριμένα ότι 

η σαύρα έχει την ικανότητα «να τρέχει πάνω κάτω σε ένα δέντρο προς οποιαδήποτε 

κατεύθυνση, ακόμη και με το κεφάλι προς τα κάτω» (Autumn & Gravish, 2008: 1575). 

Αυτή η ικανότητα της σαύρας οφείλεται στην παρουσία καλά 

ευθυγραμμισμένων μικροσκοπικών τριχών οι οποίες βρίσκονται στα πόδια της  

(Darmanin & Guittard, 2015), (εικόνα 1.13). Πιο συγκεκριμένα, κάθε δάχτυλο του 

ποδιού της σαύρας αποτελείται από εκατοντάδες «κορυφογραμμές» που ονομάζονται 

«lamellae». Σε κάθε μια από αυτές τις ζώνες, σε κάθε «lamellae» δηλαδή, βρίσκονται 

εκατομμύρια τριχίδια που ονομάζονται «setae» και αποτελούνται από κερατίνη. Το 

μήκος τους είναι περίπου 100μm και η διάμετρός τους 5μm (Autumn & Peattie, 2002). 

Επιπλέον, στο τέλος κάθε «setae», παρατηρούνται κάποιες δομές που μοιάζουν με 

σπάτουλες, ονομάζονται «spatulae» και έχουν μήκος και πλάτος περίπου 200nm και 

πάχος 5nm (Peng, 2015). 

 

https://www.thenakedscientists.com/articles/features/biomimetics-%20%20borrowing-biology
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Εικόνα 1.13. μια κορυφογραμμή «lamellae» αποτελούμενη από σειρές «setae», ένα 

«setae», δομές «spatulae» στο τέλος ενός «setae», (Προσαρμοσμένη εικόνα από 

Autumn & Peattie, 2002: 1082). 

Υπήρξαν πολλές συζητήσεις οι οποίες απέδιδαν την ικανότητα της σαύρας στην 

ύπαρξη κόλλας ή σε μηχανισμούς αναρρόφησης, τριβής, στατικής ηλεκτρικής 

ενέργειας, τριχοειδών δυνάμεων και δυνάμεων van der Waals, πέρα των δυο 

τελευταίων όμως απορρίφθηκαν από το 1969 (Autumn & Gravish, 2008). Στις αρχές 

του εικοστού αιώνα ο Haase ανέφερε ότι η ικανότητα προσκόλλησης της σαύρας 

οφείλεται στην ύπαρξη διαμοριακών δυνάμεων (Autumn & Gravish, 2008 ͘Autumn & 

Peattie, 2002). Οι δυνάμεις van der Waals θεωρούνται από τις πιο αδύναμες 

αλληλεπιδράσεις ωστόσο ένας μεγάλος αριθμός αυτών των αλληλεπιδράσεων θα 

μπορούσε να δημιουργήσει μια ισχυρή δύναμη με επιθυμητά κάθε φορά αποτελέσματα, 

ενώ η απόσταση μεταξύ δυο επιφανειών επηρεάζει τη δύναμή τους. Στην περίπτωση 

της σαύρας η δομημένη επιφάνεια των δακτύλων των ποδιών της, είναι κατάλληλα 

διαμορφωμένη ώστε να υπάρχει μεγάλη επιφάνεια επαφής της σαύρας με την επιφάνεια 

στην οποία ακουμπά κάθε φορά, με αποτέλεσμα την δημιουργία μεγάλης ελκτικής 

δύναμης μεταξύ τους και την προσκόλληση της σαύρας σε αυτή (Autumn & Peattie, 

2002). Οι «νανότριχες» δηλαδή που βρίσκονται στα πόδια της σαύρας είναι τόσο 

μικρές, ώστε της επιτρέπουν να βρεθεί σε πολύ κοντινή απόσταση με την επιφάνεια 

στην οποία ακουμπά και κατά συνέπεια να παραχθούν μεγάλες δυνάμεις οι οποίες τη 

συγκρατούν πάνω σε αυτή την επιφάνεια. 

Εκτός από την προσκολλητότητά της η σαύρα διακρίνεται για ορισμένες άλλες 

ιδιότητες. Μια από αυτές είναι ο αυτοκαθαρισμός, (εικόνα 1.14), (Cutkosky, 2015). Η 

σαύρα Gecko δηλαδή, έχει την ικανότητα ακόμη και αν βρίσκεται σε μια σκονισμένη 

επιφάνεια να διατηρεί τα πόδια της καθαρά, γεγονός που οφείλεται στο μεγάλο μέγεθος 

των σωματιδίων βρωμιάς σε σχέση με τις «σπάτουλες» που διαθέτει στα πόδια της. 

Ουσιαστικά οι πολύ μικρές αυτές νανοδομές (spatulae) στα πόδια της σαύρας 

εμποδίζουν την εισχώριση και προσκόλληση της βρωμιάς στα πόδια της, κάτι που 

καθιστά τα πόδια της υδρόφοβα (Autumn & Gravish, 2008). 
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Εικόνα 1.14. Το υπερ-υδρόφοβο πόδι της σαύρας Gecko.  
       Πηγή: http://jeb.biologists.org/content/215/17/3080 

Κατανοώντας και ερμηνεύοντας το μηχανισμό προσκόλλησης και 

αυτοκαθαρισμού της σαύρας, είναι πιο εύκολο να δημιουργηθούν συσκευές οι οποίες 

μιμούνται τις αρχές λειτουργίας της σαύρας gecko με σκοπό την διευκόλυνση της ζωής. 

Μιμούμενοι την ιεραρχική δομή των ποδιών της σαύρας, οι επιστήμονες μπορούν να 

δημιουργήσουν υλικά νέα γενιάς για διάφορες εφαρμογές, όπως είναι για παράδειγμα 

οι επαναχρησιμοποιήσιμες ταινίες, το ρομπότ αναρρίχησης ή οι βιοϊατρικές συσκευές 

(Xu et al., 2015). 

 

1.7. Συμπεράσματα 

 

Από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας προέκυψε ότι η Ν-ΕΤ αποτελεί έναν 

διεπιστημονικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει αρκετούς επιμέρους τομείς, όπως είναι 

η Φυσική, η Χημεία, η Βιολογία και η επιστήμη των Υλικών. Η εμφάνισή της 

τοποθετείται σε βάθος χρόνων και  συγκεκριμένα από τον 7ο έως 3ο αι. π.Χ. στην 

διάρκεια των οποίων εντοπίστηκαν νανοκρύσταλλοι στην διακόσμηση αγγείων της 

ελληνικής και ρωμαϊκής κεραμικής. Έκτοτε πολλά ήταν τα ευρήματα χρήσης των 

νανοσωματιδίων σε ανθρώπινες κατασκευές με σημαντικές χρήσεις. Σταθμό στην 

εξέλιξη της Ν-ΕΤ αποτέλεσε η ανακάλυψη εργαλείων για την παρατήρηση και των 

χειρισμό δομών σε μέγεθος της νανοκλίμακας για τα οποία είχε κάνει λόγο ο Richard 

Feynman που θεωρείται πατέρας της Νανοτεχνολογίας, αφού η βασική του ιδέα ήταν 

η διαχείριση και ο έλεγχος πραγμάτων σε μικρή κλίμακα. 

Η νανοκλίμακα με διαστάσεις από 1-100nm περίπου, διακρίνεται για ορισμένες 

μοναδικές ιδιότητες όπως είναι η τραχύτητα (bumpiness), η προσκόλληση (sticky) και 

η συνεχής κίνηση (shaky). Η σπουδαιότητά της προκύπτει από την εφαρμογή της σε 

πολλούς τομείς, όπως είναι η βιομηχανία τροφίμων, τα προϊόντα καλλωπισμού, η 

βιομηχανία υφασμάτων, η ιατρική και τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα. 

Κατά την μελέτη της βιβλιογραφίας προέκυψε επίσης η αναγκαιότητα 

εισαγωγής της Ν-ΕΤ στην υποχρεωτική εκπαίδευση, εξαιτίας της αυξανόμενης ένταξής 

της σε προϊόντα καθημερινής χρήσης τα τελευταία χρόνια. Σκοπός της εκπαίδευσης 

http://jeb.biologists.org/content/215/17/3080
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είναι η δημιουργία ενός σταθερού επιστημονικού δυναμικού το οποίο θα διακρίνεται 

από κάποιο είδος νανογραμματισμού (nano-literacy) και θα είναι πρόθυμο να δεχτεί με 

μεγαλύτερη ευκολία αλλαγές, οι οποίες προορίζονται για την ενίσχυσή του. Ένας 

ακόμη βασικός λόγος ανάγκης εισαγωγής της Ν-ΕΤ στην υποχρεωτική εκπαίδευση 

είναι η γεφύρωση του χάσματος που παρατηρείται στη διδασκαλία φαινομένων που 

ανήκουν σε διαφορετική κλίμακα μεγέθους.  

Στη βάση αυτή διατυπώθηκαν πολλοί προβληματισμοί ως προς τις έννοιες τις 

Ν-ΕΤ που πρέπει να διδαχθούν και τον τρόπο ενσωμάτωσης του περιεχομένου τους 

στο ήδη υπάρχον Πρόγραμμα Σπουδών. Οι προβληματισμοί αυτοί, οδήγησαν σε έναν 

εποικοδομητικό διάλογο, ο οποίος κατέληξε στην ανάδειξη του όρου «Μεγάλες Ιδέες», 

σ’ ένα σύνολο δηλαδή βασικών- θεμελιωδών εννοιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για 

την διαμόρφωση ενός πεδίου και την εξήγηση φαινομένων που σχετίζονται με αυτό το 

πεδίο, είτε συμβάλλουν στην ευρύτερη εννοιολογική κατανόηση του περιεχομένου του 

τομέα που μελετάται. Οι «Μεγάλες Ιδέες» είναι εννιά και συγκεκριμένα είναι: Μέγεθος 

και κλίμακα, Δομή της ύλης, Ιδιότητες εξαρτώμενες από το μέγεθος, Δυνάμεις και 

αλληλεπιδράσεις, Αυτοοργάνωση, Όργανα και μετρήσεις, Μοντέλα και 

προσομοιώσεις, Ν-ΕΤ και κοινωνικές, ηθικές και νομικές επιπτώσεις  και Κβαντικά 

φαινόμενα. 

Όσον αφορά στις απόψεις φοιτητών, μαθητών και εκπαιδευτικών αναφορικά 

με έννοιες και φαινόμενα της Ν-ΕΤ, εντοπίστηκαν 12 έρευνες από το 2007 έως το 2017. 

Από την μελέτη αυτών των ερευνών προέκυψε ότι οι συμμετέχοντες, παρουσίαζαν 

αδυναμία στη νοηματοδότηση του όρου Νανοεπιστήμη/Νανοτεχνολογία, συνδέοντάς 

τη με κάτι μικρό, χωρίς όμως σαφή αναφορά σε κάποια από τις ΜΙ. Επιπλέον 

εμφάνισαν αδυναμία στην εξήγηση του φαινομένου του Λωτού και της προσκόλλησης 

της σαύρας Gecko αποδίδοντας τα φαινόμενα σε φυσικά χαρακτηριστικά τα οποία 

είναι ορατά στο μακρόκοσμο, όπως η λεία επιφάνεια του φύλλου του λωτού και η 

ύπαρξη βεντουζών, νυχιών ή άλλων κολλωδών ουσιών αντίστοιχα. Μειωμένη ήταν και 

η ικανότητα των συμμετεχόντων να σειροθετήσουν και να ταξινομήσουν αντικείμενα 

διαφορετικών μεγεθών, με τους περισσότερους να σειροθετούν και να ταξινομούν 

σωστά μόνο τα αντικείμενα του μακρόκοσμου. Οι απόψεις αυτές βελτιώθηκαν ύστερα 

από την εφαρμογή ορισμένων παρεμβάσεων γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία 

τους προς ανάπτυξη του νανογραμματισμού των φοιτητών, μαθητών και 

εκπαιδευτικών αντίστοιχα. 

Τέλος, σχετικά με τα φαινόμενα που μελετώνται και στην παρούσα έρευνα, 

δηλαδή το φαινόμενο του Λωτού και το φαινόμενο της σαύρας Gecko, η βιβλιογραφική 

επισκόπηση κατέδειξε ότι πρόκειται για δυο φυσικά φαινόμενα της κλίμακας του νάνο. 

Και στις δυο περιπτώσεις υπάρχει η παρουσία νανοεξογκομάτων και νανοτριχιδίων 

αντίστοιχα, τα οποία εξαιτίας του μικρού τους μεγέθους και άλλων παραγόντων 

δημιουργούν αυτά τα φαινόμενα καθιστώντας τα επιπλέον και υπερ-υδρόφοβα. 
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2Ο Κεφάλαιο: Μεθοδολογία της Έρευνας 

Ο σχεδιασμός της έρευνας αποτελεί την βάση για μια επιτυχημένη έρευνα. 

Περιλαμβάνει παραμέτρους οι οποίες σχετίζονται με τον καθορισμό γενικού σκοπού, 

επιμέρους στόχων και ερευνητικών ερωτημάτων, την επιλογή δείγματος κατάλληλου 

για τους σκοπούς της μελέτης, την επιλογή ερευνητικού εργαλείου, μεθόδου συλλογής 

δεδομένων καθώς και μεθόδου ανάλυσης δεδομένων, ενώ τέλος συμπεριλαμβάνει 

ζητήματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας, (Cohen et al., 2008).  Όλα αυτά τα στοιχεία 

αποτελούν πυλώνες στην οργάνωση και το σχεδιασμό μια έρευνας, με σκοπό την 

σφαιρική οργάνωση και ανάλυση του θέματος που μελετάται. Στο συγκεκριμένο 

κεφάλαιο αναλύονται οι παράμετροι αυτές, έχοντας ως βάση την παρούσα μελέτη και 

το σχεδιασμό της. 

 

2.1. Σκοπός της έρευνας, ειδικότεροι στόχοι και ερευνητικά ερωτήματα 

 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάδειξη των απόψεων των φοιτητών 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  για έννοιες και φαινόμενα της 

κλίμακας Νάνο και συγκεκριμένα το φαινόμενο του Λωτού και το φαινόμενο 

προσκόλλησης της σαύρας Γκέκο. Ο γενικός αυτός σκοπός επιμερίστηκε σε άλλους 

ειδικότερους, πιο συγκεκριμένους στόχους ακολουθώντας τη διαδικασία της 

λειτουργικοποίησης, σύμφωνα με την οποία, για την δημιουργία μιας αποτελεσματικής 

έρευνας κρίνεται απαραίτητη η μετατροπή ενός γενικού ερευνητικού σκοπού σε 

επιμέρους ερωτήματα στα οποία μπορούν να δοθούν απτές και συγκεκριμένες 

απαντήσεις (Cohen et al., 2008).   

Ο γενικός στόχος της παρούσας έρευνας επιμερίστηκε στα ακόλουθα 

ερευνητικά ερωτήματα: 

ΕΕ1: Ποιες είναι οι αντιλήψεις των φοιτητών για το φαινόμενο του Λωτού; 

ΕΕ2: Ποιες είναι οι αντιλήψεις των φοιτητών για το φαινόμενο της σαύρας Gecko; 

ΕΕ3: Ποια η ικανότητα των φοιτητών να σειροθετούν από την μεγαλύτερη στην 

μικρότερη τη Νανοκλίμακα, Μικροκλίμακα, Μακροκλίμακα και Ατομική κλίμακα; 

ΕΕ4: Ποια η ικανότητα των φοιτητών να ταξινομούν αντικείμενα διαφορετικών 

μεγεθών στις τέσσερις κλίμακες; 

ΕΕ5: Ποια η ικανότητα των φοιτητών να σειροθετούν αντικείμενα διαφορετικών 

μεγεθών;  

ΕΕ6: Ποιο νόημα αποδίδουν οι φοιτητές στον όρο Νανοτεχνολογία/Νανοεπιστήμη; 
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2.2. Μέθοδος συλλογής δεδομένων 

 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή, συλλογή και 

επεξεργασία των δεδομένων ποικίλλουν από έρευνα σε έρευνα και επιλέγονται στη 

βάση ορισμένων κριτηρίων τα οποία πληρούν τους στόχους που έχουν κάθε φορά τεθεί. 

Στην παρούσα έρευνα η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου το Νοέμβριο του 2016. Εκτός από τις γενικές οδηγίες που δόθηκαν 

στους συμμετέχοντες στην αρχή της διαδικασίας, δεν ακολούθησαν άλλες 

διευκρινίσεις, γεγονός που είχε ως στόχο την ελεύθερη και καθαρά υποκειμενική 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Η διαδικασία έλαβε χώρα στην Παιδαγωγική 

Σχολής Φλώρινας και είχε διάρκεια 30 λεπτά. 

Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας, δεν εντοπίστηκε κάποιο ερευνητικό εργαλείο 

με το οποίο μπορούν να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των φοιτητών αναφορικά με 

έννοιες και φαινόμενα της κλίμακας Νάνο. Έτσι λοιπόν στην παρούσα εργασία,  το 

ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε στο Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης «Εκπαιδευτικές Καινοτομίες 

στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία» και είχε στόχο τη 

διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών σε έννοιες του περιεχομένου της Ν-ΕΤ. 

Με ορισμένες τροποποιήσεις το αποτελούμενο από τέσσερις κύριες ερωτήσεις και 

ορισμένες υποερωτήσεις, ερωτηματολόγιο, κρίθηκε κατάλληλο για το σκοπό της 

εργασίας, τη διερεύνηση δηλαδή των ιδεών των φοιτητών Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης αναφορικά με έννοιες και φαινόμενα της κλίμακας Νάνο και 

συγκεκριμένα την προσκόλληση της σαύρας Gecko και το φαινόμενο του Λωτού 

(φαινόμενο υδροφοβικότητας).  

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, καθώς 

επιδιώκεται οι φοιτητές να εκφράσουν ελεύθερα τις ιδέες τους αναφορικά με έννοιες 

και φαινόμενα της κλίμακας Νάνο, αναδεικνύοντας έτσι την αυθεντικότητα των 

απαντήσεών τους (Cohen, Manion, & Morrison, 2008). Πιο συγκεκριμένα κάθε μια 

από τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, εξετάζει μια συγκεκριμένη παράμετρο 

σχετικά με τις πτυχές που μελετώνται στην παρούσα έρευνα καθώς και μια από τις 

Μεγάλες Ιδέες της Ν-ΕΤ. Οι Μεγάλες Ιδέες που συνδέονται με τα έργα του 

ερωτηματολογίου είναι «Μέγεθος και κλίμακα», «Ιδιότητες εξαρτώμενες από το 

μέγεθος», «Εργαλεία και όργανα» και «Εφαρμογές της Ν-ΕΤ». Κάθε μια ΜΙ 

εντοπίζεται τουλάχιστον σ’ ένα από τα έργα του ερωτηματολογίου. 

Με την πρώτη ερώτηση, επιδιώκεται η καταγραφή των απόψεων των φοιτητών 

αναφορικά με το φαινόμενο του λωτού ή όπως καλείται γενικότερα την ιδιότητα της 

υδροφοβικότητας ορισμένων υλικών που βρίσκονται στη φύση και της χρήσης 

επιστημονικού λεξιλογίου για την περιγραφή του, (εικόνα 2.1). Ζητείται συγκεκριμένα 

να περιγράφει το σχήμα της σταγόνας νερού όταν πέφτει σε μια επιφάνεια ξύλου και 

μια επιφάνεια φύλλου φυτού και να εξηγηθεί με λόγια και σχήμα η διαφορά του 

σχήματός της.  
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                           Εικόνα 2.1. Έργο 1: Το φαινόμενο της υδροφοβικότητας. 

 

Με την δεύτερη ερώτηση επιδιώκεται να καταγραφούν οι ιδέες των φοιτητών 

αναφορικά με το φαινόμενο προσκόλλησης της σαύρας gecko, εξηγώντας και 

σχεδιάζοντας αυτή την ικανότητα, (εικόνα 2.2). 

 

 

                           Εικόνα 2.2. Έργο 2: Το φαινόμενο της σαύρας Gecko. 

 

Η τρίτη ερώτηση, αποτελείται από τρία επιμέρους υποερωτήματα. Στο πρώτο 

υποερώτημα, ζητείται από τους φοιτητές να σειροθετήσουν τη Νανοκλίμακα, 

Μικροκλίμακα, Μακροκλίμακα, και Ατομική κλίμακα, σε σειρά από τη μεγαλύτερη 

προς την μικρότερη (εικόνα 2.3), στο δεύτερο υποερώτημα να αντιστοιχίσουν 
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ορισμένα αντικείμενα σε μία από αυτές τις έννοιες  (εικόνα 2.4) και στο τρίτο 

υποερώτημα να τοποθετήσουν σε μια διαβαθμισμένη κλίμακα νάνο, τα παραπάνω 

αντικείμενα, σύμφωνα με το μέγεθός τους (εικόνα 2.5). Γενικότερος στόχος της 

ερώτησής αυτής είναι η καταγραφή της ικανότητας των φοιτητών να αντιστοιχίζουν-

ταξινομούν αντικείμενα διαφορετικών μεγεθών στις έννοιες «Νανοκλίμακα, 

Μικροκλίμακα, Μακροκλίμακα, και Ατομική κλίμακα», και να σειροθετούν 

αντικείμενα διαφορετικών μεγεθών σ’ έναν άξονα βαθμονομημένο σε νανόμετρα. 

 

 

 

      

                

 

 

     Εικόνες 2.3, 2.4, 2.5. Έργο 3:Σειροθέτηση και ταξινόμηση αντικειμένων. 

 

 Στην επόμενη ερώτηση, την τέταρτη ερώτηση, επιδιώκεται η καταγραφή των 

αντιλήψεων των φοιτητών αναφορικά με τη νοηματοδότηση του όρου 

«Νανοτεχνολογία/Νανοεπιστήμη» και την εφαρμογή της σε διάφορα πεδία μέσω 

παραδειγμάτων (εικόνα 2.6). 
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                             Εικόνα 2.6. Έργο 4: Νοηματοδότηση της Ν-ΕΤ. 

 

 

2.3. Συμμετέχοντες 

 

Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από 60 φοιτητές του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Φλώρινας και συγκεκριμένα 47 κορίτσια και 

13 αγόρια. Επρόκειτο για φοιτητές τέταρτου έτους, οι οποίοι παρακολουθούσαν το 

μάθημα Διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Το συγκεκριμένο δείγμα δεν είναι 

αντιπροσωπευτικό του ευρύτερου πληθυσμού, επιλέχθηκε όμως καθώς εξυπηρετούσε 

το βασικό σκοπό μελέτης της έρευνας, την ανάδειξη δηλαδή των απόψεων των 

φοιτητών αναφορικά με έννοιες και φαινόμενα στην κλίμακα νάνο.  

 

2.4. Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων 

 

Για την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από τα ερωτηματολόγια  

χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση περιεχομένου (Elo & Kyngäs, 2008). Πρόκειται για μια 

μέθοδο ανάλυσης δεδομένων η οποία επιτρέπει στον ερευνητή να εξετάσει τις 

οργανωτικές συμπεριφορές, τις αντιλήψεις των ενδιαφερομένων και τις κοινωνικές 

τάσεις. Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση περιεχομένου είναι μια ερευνητική μέθοδος που 

χρησιμοποιείται για την δημιουργία έγκυρων αποτελεσμάτων από τα δεδομένα προς το 

περιβάλλον τους με σκοπό την παραγωγή νέων γνώσεων, την παρουσίαση των 

πραγματικών γεγονότων και την δημιουργία ενός πρακτικού οδηγού δράσης, (Elo & 

Kyngäs, 2008). 

 
Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τον παρακάτω ορισμό, η ανάλυση 
περιεχομένου συνιστά: 

 
«Μια μέθοδο έρευνας για την υποκειμενική ερμηνεία του περιεχομένου των δεδομένων 

κειμένου μέσω της συστηματικής διαδικασίας ταξινόμησης και εντοπισμού παρόμοιων 
θεμάτων ή μοτίβων λόγου», (Hsieh & Shannon, 2005: 1278).   
 

Τα στάδια ανάλυσης των δεδομένων είναι τα ακόλουθα: 
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1ο Στάδιο: Μεταγραφή των δεδομένων 

Στο στάδιο αυτό αφού συγκεντρώθηκαν όλα τα δεδομένα των 

ερωτηματολογίων καταγράφηκαν με την μορφή κειμένου σε φύλλα excel. Για κάθε 

έργο του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε ένα ξεχωριστό φύλλο με σκοπό την 

αποφυγή σύγχυσης των δεδομένων εξαιτίας του μεγάλου όγκου τους. Στην πρώτη 

στήλη κάθε φύλλου του excel καταγράφηκε ο αριθμός του ερωτηματολογίου, στην 

δεύτερη το φύλο και στις επόμενες οι απαντήσεις των φοιτητών και η κατηγοριοποίησή 

τους.  

2ο Στάδιο: Προσδιορισμός Μονάδων Ανάλυσης (ΜΑ) των δεδομένων 

Στο στάδιο αυτό αναζητήθηκαν οι Μονάδες Ανάλυσης, λέξεις δηλαδή ή 

φράσεις με αυτοτελές εννοιολογικό περιεχόμενο, οι οποίες είχαν νόημα για την 

εκάστοτε ερώτηση στην οποία απαντούσαν (Cohen et al., 2008). Κάθε απάντηση 

δηλαδή αναλυόταν στις αντίστοιχες ΜΑ, τις οποίες περιλάμβανε και ο αριθμός αυτός 

των μονάδων καταγραφόταν στο αντίστοιχο φύλλο excel προσδιορίζοντας και το 

ακριβές απόσπασμα. 

3ο Στάδιο: Κωδικοποίηση  

Στο στάδιο αυτό πραγματοποιήθηκε η κωδικοποίηση των δεδομένων. Με τον 

όρο κωδικοποίηση εννοείται η «απόδοση μιας ταμπέλας ή η ένταξη ενός δεδομένου σε 

μια κατηγορία, η οποία είτε έχει αποφασιστεί εκ των προτέρων είτε έχει οριστεί εκ των 

υστέρων σε σχέση με αυτά που προέκυψαν μετά τη συλλογή των δεδομένων» (Cohen et 

al., 20018: 477). Aντιστοιχήθηκαν δηλαδή οι ΜΑ που εντοπίστηκαν σε κάθε 

απάντηση, με τις κατηγορίες οι οποίες εντοπίστηκαν κατά την μελέτη της 

βιβλιογραφίας (top down analysis). 

 Στην παρούσα μελέτη, υιοθετήθηκε η ταξινόμηση των απαντήσεων σε Επίπεδα 

Κατανόησης σύμφωνα με τους Πέικος κ.ά. (2015), Πέικος (2016) και Σακελλάρη 

(2016). Επρόκειτο για 4 Επίπεδα Κατανόησης, στα οποία βρίσκουν εφαρμογή όλες οι 

ερωτήσεις. Πιο συγκεκριμένα τα επίπεδα αυτά είναι, το (Ε3) που εκφράζει την 

Επιστημονική Άποψη, το (Ε2) που εκφράζει την Μερικώς Επιστημονική Άποψη, το 

(Ε1) που εκφράζει την Μακριά από την Επιστημονική Άποψη ή αλλιώς τις 

Εναλλακτικές Ιδέες των φοιτητών και το (Ε0) που εκφράζει την Απουσία απάντησης ή 

Ασαφείς απαντήσεις. 

Εκτός από την παραγωγική μέθοδο (deductive), η οποία εφαρμόστηκε στις 

απαντήσεις που παρουσίαζαν κοινά σημεία με τη βιβλιογραφία, υιοθετήθηκε και η 

επαγωγική μέθοδος (inductive), κατά την οποία αρχικά πραγματοποιήθηκε ανοιχτή 

κωδικοποίηση των δεδομένων και στη συνέχεια οι κατηγορίες που προέκυψαν 

ομαδοποιήθηκαν σε άλλες ευρύτερες κατηγορίες (Elo & Kyngäs, 2008). Η επαγωγική 

μέθοδος εφαρμόστηκε σε απαντήσεις των φοιτητών για τις οποίες κατά την διήθηση 

της βιβλιογραφίας δεν βρέθηκαν κατηγορίες που να ανταποκρίνονται σε αυτές.  
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Σχήμα 2.1. Παράδειγμα για τα στάδια ανάλυσης των δεδομένων, αναφορικά με τη 

νοηματοδότηση της Ν-ΕΤ. 

 

2.5. Τα Επίπεδα Κατανόησης 

 

Τα επίπεδα κατανόησης, τα οποία χρησιμοποιούνται στην συγκεκριμένη 

έρευνα εκφράζουν, με μια 4βαθμη ιεραρχική κλίμακα μέτρησης, πόσο κοντά ή μακριά 

βρίσκεται η απάντηση του κάθε συμμετέχοντα, σε σχέση με το επιστημονικά ορθό, 

γεγονός που προκύπτει από την χρήση ή μη επιστημονικού λεξιλογίου στην απάντηση 

κάθε έργου του ερωτηματολογίου.  

 

Επίπεδα 1ης ερώτησης 

 

Όσον αφορά στο πρώτο έργο, το οποίο έχει στόχο την καταγραφή των απόψεων 

των φοιτητών αναφορικά με το φαινόμενο του λωτού ή όπως καλείται γενικότερα την 

ιδιότητα της υπερ-υδροφοβικότητας, η ταξινόμηση των απαντήσεων έγινε στη βάση 

τεσσάρων επιπέδων κατανόησης (Πέικος κ.ά., 2015), όπως φαίνεται και στο σχήμα 2.2.  

1ο Στάδιο: Μεταγραφή των δεδομένων

Φ4: "Η νανοτεχνολογία/νανοεπιστήμη μελετά φαινόμενα που
συμβαίνουν στο νανόκοσμο. Δηλαδή στην πολύ μικρή κλίμακα
των nm=10⁻⁹ m. Τέτοια φαινόμενα μπορεί να είναι η
παρατήρηση ιών στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, η ανάλυση του

αίματος, κ.λπ."

2ο Στάδιο: Προσδιοριμός των Μονάδων
Ανάλυσης (ΜΑ) των δεδομένων

ΜΑ1: "φαινόμενα που συμβαίνουν στο νανόκοσμο... στην
πολύ μικρή κλίμακα των nm= 10⁻⁹ m"

ΜΑ2: "...παρατήρηση των ιών στο ηλεκτρονικό
μικροσκόπιο..."

3ο Στάδιο: Κωδικοποίηση/ Ταξινόμηση 
απαντήσεων στα επίπεδα κατανόησης

ΜΑ1→ Μεγάλη Ιδέα "Μέγεθος" → Επιστημονική Άποψη 

ΜΑ2→ Μεγάλη Ιδέα "Εργαλεία και Όργανα" → 
Επιστημονική Άποψη  
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Σχήμα 2.2: Επίπεδα για το φαινόμενο της υδροφοβικότητας. 

Αναλυτικότερα τα τέσσερα επίπεδα κατανόησης είναι το Επίπεδο 3, το Επίπεδο 

2, το Επίπεδο 1 και το Επίπεδο 0. Πιο συγκεκριμένα το Επίπεδο 3 αποτελεί την 

«Επιστημονική Άποψη» και σε αυτό εντάσσονται απαντήσεις στις οποίες οι φοιτητές  

για την περιγραφή του φαινομένου έχουν χρησιμοποιήσει όρους του 

νανογραμματισμού, οι οποίοι αναφέρονται στη δομή της επιφάνειας του υλικού στο 

οποίο πέφτει η σταγόνα, όπως είναι για παράδειγμα οι λέξεις νανοσωματίδια και 

υδροφοβικότητα. Το Επίπεδο 2 αποτελεί την «Μερικώς επιστημονική άποψη» και σε 

αυτό εντάσσονται απαντήσεις στις οποίες οι φοιτητές περιγράφουν το φαινόμενο χωρίς 

να αναφέρονται σε όρους του νανογραμματισμού σχετικούς με τη δομή της επιφάνειας 

πτώσης της σταγόνας ή κάνουν αναφορά σε προϊόντα αδιαβροχοποίησης, όπως είναι 

το νανοσπρέι. Το Επίπεδο 1, αποτελεί την «Μακριά από την επιστημονική 

άποψη/Εναλλακτικές ιδέες». Σε αυτό εντάσσονται οι απαντήσεις στις οποίες οι 

φοιτητές για την περιγραφή του φαινομένου χρησιμοποίησαν όρους που σχετίζονται 

με τα φυσικά χαρακτηριστικά του ξύλου ή του φύλλου φυτού, όπως είναι για 

παράδειγμα ότι η επιφάνεια του ξύλου είναι τραχιά ή ότι το φύλλο του φυτού έχει λεία/ 

μαλακή επιφάνεια καθώς και με τις δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ των 

επιφανειών αυτών και της σταγόνας κατά την πτώση της. Τέλος στο Επίπεδο 0, «Καμία 

απάντηση/Ασάφειες», εντάσσονται όσες απαντήσεις δεν είχαν νόημα για την εξήγηση 

του συγκεκριμένου φαινομένου ή απουσίαζαν εντελώς. 

 

 

•χρήση όρων νανογραμματισμού για τη δομή της επιφάνειας 

Επίπεδο 3: «Επιστημονική Άποψη» 

•απλή περιγραφή του φαινομένου χωρίς τη χρήση όρων 
νανογραμματισμού για τη δομή της επιφάνειας ή αναφορά σε προϊόντα
αδιαβροχοποίησης

Επίπεδο 2: «Μερικώς επιστημονική άποψη»

•αναφορά σε φυσικά χαρακτηριστικά του ξύλου/φύλλου φυτού ή 
αφηρημένες έννοιες σχετικές με το ξύλο/φύλλο φυτού και την 
σταγόνα

Επίπεδο 1: «Μακριά από την επιστημονική 
άποψη/Εναλλακτικές ιδέες».

•απουσία απάντησης, δήλωσης άγνοιας, χωρίς νόημα 
εξήγηση του φαινομένου

Επίπεδο 0: «Καμία απάντηση/Ασάφειες»
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Κατηγορίες 1ης Ερώτησης 

Στο σημείο αυτό, πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την μελέτη των δεδομένων 

προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας ορισμένων κατηγοριών, πέραν των τεσσάρων 

Επιπέδων στα οποία κατηγοριοποιήθηκαν οι απαντήσεις. Οι περισσότεροι φοιτητές  

που συμμετείχαν στην έρευνα, εξέφρασαν εναλλακτικές ιδέες ως προς την ερμηνεία 

του φαινομένου της υπερ-υδροφοβικότητας (Επίπεδο 1). Οι ιδέες όμως αυτές διέφεραν 

αρκετά μεταξύ τους, γεγονός που οδήγησε σε μια ομαδοποίηση των απαντήσεων, με 

σκοπό την ευκολότερη ανάλυσή τους. Η ομαδοποίηση αυτή, είχε ως αποτέλεσμα την 

δημιουργία δυο κατηγοριών (Σχήμα 2.3). Στην περίπτωση όπου η σταγόνα έπεφτε στην 

επιφάνεια ενός ξύλου, οι κατηγορίες ήταν: (1) φυσικές ιδιότητες του ξύλου και (2) 

αφηρημένες έννοιες. Αντίστοιχα για την περίπτωση όπου η σταγόνα έπεφτε στην 

επιφάνεια ενός φύλλου φυτού, οι κατηγορίες ήταν: (1) φυσικές ιδιότητες του φύλλου 

φυτού και (2) αφηρημένες έννοιες. Στην πρώτη κατηγορία των φυσικών ιδιοτήτων, 

ανήκαν απαντήσεις στις οποίες οι φοιτητές για την αιτιολόγηση του σχήματος της 

σταγόνας, σε κάθε περίπτωση, έκαναν λόγο στην επιφάνεια-υφή του υλικού, την 

ικανότητα απορρόφησής του ή την διαφορά βάρους της σταγόνας σε σχέση με το υλικό 

πρόσκρουσης, π.χ. «Η επιφάνεια του ξύλου είναι πιο τραχιά και έτσι δημιουργούνται 

κοιλότητες όπου μπαίνει το νερό.», «Η επιφάνεια του φύλλου είναι λεία και επίπεδη σε 

σχέση με το ξύλο οπότε [η σταγόνα] δε διαχέεται.», «Στη δεύτερη περίπτωση η σταγόνα 

δεν αλλάζει το σχήμα της γιατί το φύλλο φυτού έχει πιο μαλακή επιφάνεια και αυτό το 

κάνει να μην μεταμορφώνεται». Στην δεύτερη κατηγορία των αφηρημένων εννοιών, 

ανήκαν απαντήσεις στις οποίες οι φοιτητές αιτιολόγησαν το σχήμα της σταγόνας σε 

κάθε περίπτωση, κάνοντας αναφορά στην επίδραση δυνάμεων μεταξύ σταγόνας νερού 

και επιφάνειας κατά την πτώση της σταγόνας (δράση-αντίδραση), σε βαρυτικές 

δυνάμεις, στην επίδραση πίεσης στην σταγόνα ή στα μόρια της σταγόνας νερού και της 

επιφάνειας πτώσης της, π.χ. «Τα μόρια του νερού έχουν την τάση να ενώνονται μεταξύ 

τους. Οπότε στην προσπάθεια να ενωθούν με τα μόρια του νερού που βρίσκονται μέσα 

στο ξύλο, αποκτούν αυτή την ελλειπτική μορφή.», «Η σταγόνα παραμορφώθηκε καθώς η 

μάζα του ξύλου ήταν πολύ μεγαλύτερη από τη μάζα της σταγόνας και λόγω του νόμου 

δράση-αντίδραση κατά την πτώση της σταγόνας στο ξύλο, άλλαξε το σχήμα της .», «Στην 

επιφάνεια του φύλλου, η σταγόνα νερού που έχουμε ρίξει παραμένει ίδια και δεν αλλάζει 

το σχήμα της, διότι η δύναμη που δέχεται από την επιφάνεια του φύλλου και το φύλλο 

από τη σταγόνα είναι ακριβώς η ίδια». 
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Σχήμα 2.3: Κατηγορίες για τις Εναλλακτικές Ιδέες των φοιτητών αναφορικά με το σχήμα της 

σταγόνας στην επιφάνεια ενός ξύλου και ενός φύλλου φυτού. 

 

Επίπεδα 2ης ερώτησης 

 

Αντιστοίχως και στο δεύτερο έργο του ερωτηματολογίου, το οποίο έχει στόχο 

την καταγραφή των απόψεων των φοιτητών αναφορικά με το φαινόμενο 

προσκόλλησης της σαύρας gecko, η ταξινόμηση των απαντήσεων έγινε στη βάση 

τεσσάρων επιπέδων κατανόησης, σύμφωνα με τους Σακελλάρη (2016) και Αλεξίου 

κ.ά., (2017), με την προσθήκη ορισμένων ακόμη χαρακτηριστικών στο Ε1: τριβή, 

βάρος, σχήμα/επιφάνεια ποδιού, ουρά, επιφάνεια στήριξης, όπως φαίνεται στο σχήμα 

2.5.  

Αναλυτικότερα στο Επίπεδο 3, «Επιστημονική Άποψη», εντάσσονται 

απαντήσεις στις οποίες οι φοιτητές για την περιγραφή του φαινομένου προσκόλλησης 

της σαύρας, έχουν χρησιμοποιήσει όρους του νανογραμματισμού σχετικούς με το 

συγκεκριμένο φαινόμενο, όπως είναι για παράδειγμα οι λέξεις νανοτριχίδια, 

νανοπροεξοχές, νανοσωματίδια. Στο Επίπεδο 2, το οποίο αποτελεί την «Μερικώς 

επιστημονική άποψη», εντάσσονται απαντήσεις στις οποίες οι φοιτητές περιγράφουν 

το φαινόμενο χωρίς να αναφέρονται σε όρους του νανογραμματισμού, 

χρησιμοποιώντας απλές λέξεις, όπως τριχίδια ή κάνουν απλή αναφορά όρων του 

νανογραμματισμού, π.χ. νανόκοσμος. Το Επίπεδο 1, αποτελεί την «Μακριά από την 

επιστημονική άποψη/Εναλλακτικές ιδέες». Σε αυτό εντάσσονται οι απαντήσεις στις 

οποίες οι φοιτητές αποδίδουν την εξήγηση του φαινομένου στην ύπαρξη βεντουζών, 

κολλωδών ουσιών, νυχιών, μαγνητών και άλλων φυσικών χαρακτηριστικών της 

Φυσικές ιδιότητες 
ξύλου/φύλλου φυτού

υλικό 
επιφάνειας

απορρόφηση 
επιφάνειας

βάρος 
σταγόνας-

υλικού 

Αφηρημένες έννοιες

μόρια 
σταγόνας 

νερού

δράση-
αντίδραση

μόρια ξύλου/ 
φύλλου φυτού

πίεση

βαρυτικές 
δυνάμεις
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σαύρας, όπως είναι το χαμηλό βάρος της, το σχήμα ή η επιφάνεια των ποδιών της, η 

στήριξη της ουράς της, ή και στην επίδραση της επιφάνειας στην οποία στηρίζεται η 

σαύρα. Τέλος στο Επίπεδο 0, «Καμία απάντηση/Ασάφειες», εντάσσονται όσες 

απαντήσεις δεν είχαν νόημα για την εξήγηση του συγκεκριμένου φαινομένου ή 

απουσίαζαν εντελώς. 

 

Σχήμα 2.4: Επίπεδα για το φαινόμενο της σαύρας gecko. 

 

Κατηγορίες 2ης Ερώτησης 

 

Στο σημείο αυτό, πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την μελέτη των δεδομένων 

προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας ορισμένων κατηγοριών, πέραν των τεσσάρων 

Επιπέδων στα οποία κατηγοριοποιήθηκαν οι απαντήσεις. Οι περισσότεροι δηλαδή 

φοιτητές που συμμετείχαν στην έρευνα, εξέφρασαν εναλλακτικές ιδέες ως προς την 

ερμηνεία του φαινομένου της σαύρας gecko, ως προς την ικανότητά της δηλαδή, να 

«κολλάει» στον τοίχο. Οι ιδέες όμως αυτές διέφεραν αρκετά μεταξύ τους, γεγονός που 

οδήγησε σε μια ομαδοποίηση των απαντήσεων, με σκοπό την ευκολότερη ανάλυση 

τους (σχήμα 2.5). Η ομαδοποίηση αυτή, είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία τριών 

βασικών κατηγοριών, καθεμιά από τις οποίες εξέφραζε μια  διαφορετική εναλλακτική 

ιδέα για τον τρόπο με τον οποίο καταφέρνει μια σαύρα (σαμιαμίδι) να σκαρφαλώνει 

και να κολλάει στον τοίχο. Οι τρεις κατηγορίες που προέκυψαν, είναι οι ακόλουθες: 

(1) χαρακτηριστικά στα πόδια της σαύρας, (2) αφηρημένες έννοιες, (3) 

•χρήση επιστημονικού λεξιλογίου, όροι νανογραμματισμού

Επίπεδο 3: «Επιστημονική Άποψη» 

•απλή περιγραφή του φαινομένου χωρίς τη χρήση όρων 
νανογραμματισμού ή απλή αναφορά όρων νανογραμματισμού

Επίπεδο 2: «Μερικώς επιστημονική άποψη»

•αναφορά σε βεντούζες, κολλώδεις ουσίες, νύχια, μαγνήτες και 
άλλα χαρακτηριστικά της σαύρας και της επιφάνειας στήριξης

Επίπεδο 1: «Μακριά από την επιστημονική 
άποψη/Εναλλακτικές ιδέες»

•απουσία απάντησης, χωρίς νόημα εξήγηση του φαινομένου 

Επίπεδο 0: «Καμία απάντηση/Ασάφειες»
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επιφάνεια/σχήμα ποδιού σαύρας και επιφάνεια στήριξης. Καθεμιά κατηγορία 

αποτελείται από ορισμένες υποκατηγορίες, τις οποίες ουσιαστικά εμπεριέχει. 

 

 

Σχήμα 2.5: Κατηγορίες για τις Εναλλακτικές Ιδέες των φοιτητών αναφορικά με το φαινόμενο 

της σαύρας gecko. 

 

Αναλυτικότερα στην κατηγορία «Χαρακτηριστικά στα πόδια της σαύρας», 

ανήκουν απαντήσεις στις οποίες οι φοιτητές για την εξήγηση του φαινομένου  

προσκόλλησης της σαύρας αναφέρονται σε βεντούζες, κολλώδεις ουσίες, 

νύχια/καρφιά., π.χ. «Η σαύρα έχει την ιδιότητα να ‘‘κολλάει’’ στον τοίχο λόγω κάποιας 

βεντούζας ή κάποιου κολλητικού υλικού που έχει στα πόδια της.», «Η σαύρα ‘‘κολλάει’’ 

στον τοίχο αφού τα πόδια της είναι εφοδιασμένα με ‘‘ειδικές βεντούζες’’.», «Διαθέτει 

στα χέρια και τα πόδια της κολλητικά βοηθήματα.», «Τα νύχια των ποδιών της σαύρας 

είναι σουβλερά και έχει τη δυνατότητα να σκαρφαλώνει εύκολα.», «Η σαύρα έχει την 

ικανότητα ν κολλάει στον τοίχο καθώς τα πέλματά της έχουν κάποια πολύ μικρά 

‘‘καρφάκια’’ που τη βοηθούν να τα ‘‘κολλάει’’ στις επιφάνειες και έτσι να μπορεί να 

κινείται σε κάθετη επιφάνεια». Στην επόμενη κατηγορία, «Αφηρημένες έννοιες»,  

εντάσσονται απαντήσεις στις οποίες οι φοιτητές κάνουν λόγο σε αφηρημένες έννοιες 

σχετικές με τη φυσική, όπως είναι οι μαγνήτες, η τριβή και το βάρος , π.χ. «Ίσως η 

σαύρα να κολλάει και λόγω της τριβής που συμβαίνει ανάμεσα σε αυτή και τον τοίχο…», 

«Η σαύρα λόγω του χαμηλού βάρους που έχει μπορεί να σταθεί στον τοίχο.», 

«Ενδεχομένως παίζει ρόλο το μαγνητικό πεδίο, που κάνει τα πόδια της σαύρας να 

κολλάνε στον τοίχο». Στην τρίτη κατηγορία «Επιφάνεια/σχήμα ποδιού σαύρας και 

επιφάνεια στήριξης», ανήκουν απαντήσεις στις οποίες οι φοιτητές αποδίδουν την 

ιδιότητα της σαύρας να κολλά στον τοίχο, κάνοντας αναφορά στον ιδιαίτερο 

Χαρακτηριστικά στα 
πόδια της σαύρας 

βεντούζες

κολλώδεις ουσίες

νύχια/καρφιά

Αφηρημένες έννοιες

μαγνήτες

τριβή

βάρος σαύρας

Επιφάνεια/σχήμα ποδιού 
σαύρας και επιφάνεια 

στήριξης

σχήμα/επιφάνεια 
ποδιού (σχήμα και 
άνοιγμα δακτύλων)

ουρά

επιφάνεια στήριξης 
(τοίχος)
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σχηματισμό των δακτύλων των ποδιών της ή στην σκληρή και τραχιά επιφάνειά τους, 

όπως αναφέρεται για παράδειγμα στις φράσεις «Λόγω των πολλών δακτύλων που είναι 

στραμμένα προς όλες τις κατευθύνσεις…», «Τα πόδια της είναι κατασκευασμένα με 

απλωτά μικρά δάκτυλα ώστε να γαντζώνεται εύκολα και το δέρμα της είναι σκληρό έτσι 

ώστε να μην γλιστράει», στην βοήθεια που προσφέρει η ουρά της στην ισορροπία της, 

π.χ. «Επιπλέον μπορεί και η ουρά της σαύρας να παίζει καθοριστικό ρόλο βοηθώντας τη 

να κρατήσει την ισορροπία της.», ή στην υφή της επιφάνειας στην οποία στηρίζεται, π.χ. 

«Προφανώς για να ‘‘κολλάει’’ στον τοίχο αυτό οφείλεται αφενός στην τραχιά επιφάνεια 

του τοίχου…». 

 

Επίπεδα 3ης ερώτησης 

 

Το τρίτο έργο του ερωτηματολογίου αποτελείται από 3 επιμέρους 

υποερωτήματα, καθένα από τα οποία αναδεικνύει και μια διαφορετική ιδέα για τη Ν-

ΕΤ. Πιο συγκεκριμένα, στόχος της ερώτησης αυτής είναι η καταγραφή της ικανότητας 

των φοιτητών, να σειροθετήσουν από την μεγαλύτερη προς την μικρότερη τη  

«Νανοκλίμακα, Μικροκλίμακα, Μακροκλίμακα, και Ατομική κλίμακα», να 

ταξινομήσουν ορισμένα αντικείμενα διαφορετικών μεγεθών σε μία από αυτές τις 

κλίμακες και να τοποθετήσουν σε μια διαβαθμισμένη κλίμακα νάνο, τα παραπάνω 

αντικείμενα, σύμφωνα με το μέγεθός τους. Η ταξινόμηση των απαντήσεων, έγινε στη 

βάση τεσσάρων επιπέδων κατανόησης, τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί σε αντίστοιχες  

μελέτες (Σπύρτου κ.ά., 2016), με ορισμένες προσαρμογές και τροποποιήσεις οι οποίες 

εξυπηρετούσαν τους σκοπούς της συγκεκριμένης  έρευνας. 

 

Επίπεδα για την σειροθέτηση των τεσσάρων κλιμάκων  

 

Όσον αφορά στο υποερώτημα α, από το σύνολο των απαντήσεων των φοιτητών 

προέκυψαν τέσσερα Επίπεδα (σχήμα 2.6). Πιο αναλυτικά, στο Επίπεδο 3 εντάσσονται 

οι απαντήσεις στις οποίες οι φοιτητές σειροθετούν σωστά τη Νανοκλίμακα, 

Μικροκλίμακα, Μακροκλίμακα και Ατομική κλίμακα. Τοποθετούν δηλαδή τις 

κλίμακες με τη σειρά, ξεκινώντας από τη μεγαλύτερη, εκείνη της Μακροκλίμακας  

(κουτί 1) και συνεχίζοντας προς τη μικρότερη δηλαδή τη Μικροκλίμακα (κουτί 2), τη 

Νανοκλίμακα (κουτί 3) και την Ατομική κλίμακα (κουτί 4). Στο Επίπεδο 2, 

εντάσσονται απαντήσεις στις οποίες οι φοιτητές σειροθετούν σωστά την 

Μακροκλίμακα και την Μικροκλίμακα, ενώ τοποθετούν σε λάθος κουτί την Ατομική 

κλίμακα και τη Νανοκλίμακα. Στο επίπεδο 1, εντάσσονται οι απαντήσεις στις οποίες 

οι φοιτητές τοποθετούν σωστά, δηλαδή στο πρώτο κουτί, μόνο την Μακροκλίμακα, 

ενώ σειροθετούν λάθος τις άλλες τρεις κλίμακες. Τέλος, στο Επίπεδο 0, εντάσσονται 

οι απαντήσεις στις οποίες οι φοιτητές ξεκινούν την σειροθέτηση λάθος, τοποθετούν 
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δηλαδή ως πιο μεγάλη όχι την Μακροκλίμακα αλλά μία από τις άλλες τρεις κλίμακες. 

Στο επίπεδο αυτό εντάσσονται και απαντήσεις που δηλώνουν άγνοια. 

 

 

Σχήμα 2.6: Επίπεδα για την σειροθέτηση της Νανοκλίμακας, Μικροκλίμακας, 

Μακροκλίμακας και Ατομικής κλίμακας,  από την μεγαλύτερη στην μικρότερη κλίμακα. 

 

Κατηγορίες για το κριτήριο σειροθέτησης των τεσσάρων κλιμάκων  

 

Εκτός από την σειροθέτηση των τεσσάρων κλιμάκων, Μακροκλίμακα, 

Μικροκλίμακα, Νανοκλίμακα και Ατομική κλίμακα, ζητούνταν από τους 

συμμετέχοντες να αιτιολογήσουν και την απάντησή τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 

την δημιουργία τριών Κατηγοριών (σχήμα 2.7), οι οποίες καταδεικνύουν τα κριτήρια 

με τα οποία οι φοιτητές σειροθέτησαν τις κλίμακες στα κουτιά, ξεκινώντας από την 

μεγαλύτερη και συνεχίζοντας προς την μικρότερη. Πιο συγκεκριμένα, στην Κατηγορία 

1, εντάσσονται όσες απαντήσεις δεν αιτιολογούν γιατί σειροθέτησαν τις κλίμακες με 

τον συγκεκριμένο κάθε φορά τρόπο, ή εμφανίζουν κάποια ασάφεια στην αιτιολόγησή 

τους. Στην Κατηγορία 2, εντάσσονται απαντήσεις στις οποίες οι φοιτητές εξηγούν τον 

τρόπο με τον οποίο σειροθέτησαν τις τέσσερις κλίμακες στα κουτιά, κάνοντας λόγο για 

την χρήση οργάνων παρατήρησης και συγκεκριμένα το ανθρώπινο μάτι και το 

μικροσκόπιο. Τέλος, στην Κατηγορία 3, εντάσσονται απαντήσεις στις οποίες, οι 

φοιτητές αιτιολογούν την σειροθέτηση των τεσσάρων κλιμάκων στα κουτιά, βάση της 

διαισθητικής αντίληψης που έχουν για το μέγεθος.  

•σωστή σειροθέτηση της Μακροκλίμακας, Μικροκλίμακας, Νανοκλίμακας και 
Ατομικής κλίμακας

Επίπεδο 3

•σωστή σειροθέτηση της Μακροκλίμακας και Μικροκλίμακας

Επίπεδο 2

•σωστή σειροθέτηση της Μακροκλίμακας 

Επίπεδο 1

•λάθος σειροθέτηση της Μακροκλίμακας, δήλωση άγνοιας

Επίπεδο 0
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Σχήμα 2.7: Κατηγορίες για το κριτήριο σειροθέτησης των τεσσάρων κλιμάκων 

(Μακροκλίμακα, Μικροκλίμακα, Νανοκλίμακα και Ατομική κλίμακα), από την μεγαλύτερη 

στην μικρότερη κλίμακα. 

 

Επίπεδα για την ταξινόμηση των αντικειμένων  

 

Όσον αφορά στο υποερώτημα β, από το σύνολο των απαντήσεων των φοιτητών 

προέκυψαν τέσσερα Επίπεδα (σχήμα 2.8). Πιο αναλυτικά στο Επίπεδο 3 εντάσσονται 

απαντήσεις, στις οποίες η ταξινόμηση όλων των αντικειμένων είναι σωστή (κουτί 1: 

άνθρωπος και μυρμήγκι, κουτί 2: ερυθρό αιμοσφαίριο και βακτήριο, κουτί 3: ιός και 

DNA, κουτί 4: μόριο νερού και άτομο υδρογόνου). Στο Επίπεδο 2 εντάσσονται 

απαντήσεις στις οποίες οι φοιτητές ταξινομούν λάθος ένα αντικείμενο ή ένα 

αντικείμενο δεν το τοποθετούν σε κανένα κουτί. Ακολούθως στο Επίπεδο 1 

εντάσσονται απαντήσεις στις οποίες οι φοιτητές ταξινομούν δύο αντικείμενα σε λάθος 

κουτιά ή δύο τουλάχιστον αντικείμενα δεν τα τοποθετούν σε κανένα κουτί. Τέλος, στο 

Επίπεδο 0, εντάσσονται απαντήσεις στις οποίες οι φοιτητές ταξινομούν λάθος τρία ή 

περισσότερα αντικείμενα. Σε αυτό το επίπεδο ανήκουν και απαντήσεις, οι οποίες 

δηλώνουν άγνοια για το ποιο είναι το σωστό κουτί στο οποίο τοποθετείται το κάθε 

αντικείμενο. 

 

Κατηγορία 3

αναφορά σε 
διαισθητική 

αντίληψη του 
μεγέθους, 

μεγάλο και 
μικρό

Κατηγορία 2

αναφορά σε 
όργανα 

παρατήρησης 
(ανθρώπινο μάτι 

και 
μικροσκόπιο)

Κατηγορία 1

απουσία 
αιτιολόγησης/ 

ασαφής 
αιτιολόγηση
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Σχήμα 2.8: Επίπεδα για την ταξινόμηση των αντικειμένων. 

 

Κατηγορίες για το κριτήριο ταξινόμησης των αντικειμένων  

  

 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, εκτός από την ταξινόμηση των οκτώ 

αντικειμένων, που δινόταν, στα παραπάνω κουτιά, ζητούνταν από τους συμμετέχοντες 

να αιτιολογήσουν την απάντησή τους. Να εξηγήσουν δηλαδή, τον λόγο για τον οποίο 

τοποθέτησαν κάθε αντικείμενο σ’ ένα συγκεκριμένο κουτί. Στο σημείο αυτό, αξίζει να 

σημειωθεί ότι μπορεί η ταξινόμηση των αντικειμένων να ήταν λάθος, η έμφαση όμως 

δόθηκε στο κριτήριο με το οποίο ταξινόμησαν τα αντικείμενα, ακόμη και στην 

περίπτωση που απουσίαζε η αιτιολόγηση αντιστοίχισης όλων των αντικειμένων. Από 

τις απαντήσεις που δόθηκαν, προέκυψαν τρεις Κατηγορίες, (σχήμα 2.9), καθεμία από 

τις οποίες αναδεικνύει ένα διαφορετικό κριτήριο ταξινόμησης των αντικειμένων από 

τους φοιτητές. Πιο συγκεκριμένα, στην Κατηγορία 1, εντάσσονται όσες απαντήσεις  

δεν αιτιολογούν τον τρόπο με τον οποίο ταξινόμησαν τα αντικείμενα στα κουτιά, 

δηλώνουν τυχαία ταξινόμηση των αντικειμένων ή εμφανίζουν κάποια ασάφεια στην 

αιτιολόγησή τους. Στην Κατηγορία 2, εντάσσονται απαντήσεις στις οποίες οι φοιτητές  

αιτιολογούν την ταξινόμηση των διαφόρων αντικειμένων στα τέσσερα κουτιά, με την 

χρήση οργάνων παρατήρησης και συγκεκριμένα το ανθρώπινο μάτι και το 

μικροσκόπιο. Τέλος, στην Κατηγορία 3, εντάσσονται απαντήσεις στις οποίες γίνεται 

αναφορά από τους φοιτητές, μόνο στην διαισθητική αντίληψη του μεγέθους μικρό και 

μεγάλο.  

 

 

•σωστή ταξινόμηση όλων των αντικειμένων

Επίπεδο 3

•λάθος ταξινόμηση ενός αντικειμένου/ απουσία ταξινόμησης ενός 
αντικειμένου

Επίπεδο  2

•λάθος ταξινόμηση δυο αντικειμένων/ απουσία ταξινόμησης δυο 
αντικειμένων

Επίπεδο 1

•λάθος ταξινόμηση τριών ή περισσοτέρων αντικειμένων, δήλωση 
άγνοιας

Επίπεδο 0
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  Σχήμα 2.9: Κατηγορίες για το κριτήριο ταξινόμησης των αντικειμένων στα τέσσερα κουτιά. 

 

Επίπεδα για την σειροθέτηση των αντικειμένων  

 

Όσον αφορά στο υποερώτημα γ, από το σύνολο των απαντήσεων των φοιτητών  

προέκυψαν τέσσερα Επίπεδα (σχήμα 2.10). Πιο αναλυτικά στο Επίπεδο 3 εντάσσονται 

απαντήσεις, στις οποίες οι φοιτητές σειροθετούν σωστά όλα τα αντικείμενα της 

Μακροκλίμακας, Μικροκλίμακας, Νανοκλίμακας και Ατομικής κλίμακας. Ακολουθεί 

το Επίπεδο 2, στο οποίο εντάσσονται απαντήσεις όπου οι φοιτητές σειροθετούν σωστά 

μόνο τα αντικείμενα της Μακροκλίμακας και της Μικροκλίμακας. Ακολούθως στο 

Επίπεδο 1, ανήκουν οι απαντήσεις στις οποίες οι φοιτητές σειροθετούν σωστά μόνο τα 

αντικείμενα της Μακροκλίμακας, ενώ τοποθετούν σε λάθος σημείο ένα τουλάχιστον 

αντικείμενο της Μικροκλίμακας, Νανοκλίμακας  ή Ατομικής κλίμακας. Τέλος στο 

Επίπεδο 0, εντάσσονται απαντήσεις στις οποίες εμφανίζεται είτε λάθος σειροθέτηση 

των αντικειμένων της Μακροκλίμακας, είτε κενές και ελλιπείς απαντήσεις. 

Κατηγορία 3

αναφορά σε 
διαισθητική 

αντίληψη του 
μεγέθους, μεγάλο 

και μικρό

Κατηγορία 2

αναφορά σε 
όργανα 

παρατήρησης 
(ανθρώπινο μάτι 
και μικροσκόπιο)

Κατηγορία 1

απουσία 
αιτιολόγησης/ 

τυχαία 
ταξινόμηση/ 

ασαφής 
αιτιολόγηση
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Σχήμα 2.10: Επίπεδα για την σειροθέτηση αντικειμένων της Μακροκλίμακας, 

Μικροκλίμακας, Νανοκλίμακας και Ατομικής κλίμακας. 

Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι η αξιολόγηση κάθε απάντησης ως προς την 

σωστή τοποθέτηση των αντικειμένων, με βάση το μέγεθός τους, στην κλίμακα που 

δινόταν, έγινε λαμβάνοντας υπόψη και τα όρια της κάθε κλίμακας (Stevens et al., 

2009).  Πιο συγκεκριμένα τα όρια της Μακροκλίμακας, στην κλίμακα που δινόταν ήταν 

από 10m έως 100μm και σε αυτή ανήκαν ο άνθρωπος και το μυρμήγκι. Τα όρια της 

Μικροκλίμακας ήταν από 100μm έως 100nm και σε αυτή ανήκαν το ερυθρό 

αιμοσφαίριο και το βακτήριο. Ακολούθως τα όρια της Νανοκλίμακας ήταν από 100nm 

έως 1nm και σε αυτή την κλίμακα ανήκαν ο ιός και το DNA. Τέλος, το εύρος της 

Ατομικής κλίμακας ήταν από 1nm έως 0,1nm και σε αυτό ανήκαν το μόριο νερού και 

το άτομο υδρογόνου.  

Αναλόγως δηλαδή με το ποια αντικείμενα τοποθετούνταν στη σωστή σειρά και 

ανήκαν στη σωστή τους κλίμακα, η απάντηση καταγραφόταν στο αντίστοιχο επίπεδο. 

Στο Επίπεδο 3, εντάσσονταν αν υπήρχε σωστή σειροθέτηση όλων των αντικειμένων 

«άνθρωπος> μυρμήγκι> ερυθρό αιμοσφαίριο> βακτήριο> ιός> DNA> μόριο νερού> 

άτομο υδρογόνου» και κάθε δυάδα ανήκει εντός των ορίων της κλίμακάς της. Στο 

Επίπεδο 2, εντάσσονταν αν υπήρχε σωστή σειροθέτηση των αντικειμένων «άνθρωπος> 

μυρμήγκι> ερυθρό αιμοσφαίριο> βακτήριο» και αυτά ανήκαν στα όρια της 

Μακροκλίμακας και Μικροκλίμακας. Στο Επίπεδο 1, εντάσσονταν αν υπήρχε σωστή 

σειροθέτηση μόνο των αντικειμένων «άνθρωπος> μυρμήγκι» και εφόσον αυτά 

τοποθετούνταν εντός των ορίων της Μακροκλίμακας. Τέλος, στο Επίπεδο 0, 

εντάσσονταν αν δεν υπήρχε σωστή σειροθέτηση ούτε και των αντικειμένων της 

Μακροκλίμακας ή κάποιο από τα αντικείμενα τοποθετούνταν έξω από τα όρια της 

κλίμακας. 

•σωστή σειροθέτηση όλων των αντικειμένων

Επίπεδο 3

•σωστή σειροθέτηση των αντικειμένων της Μακροκλίμακας και της 
Μικροκλίμακας 

Επίπεδο 2

•σωστή σειροθέτηση των αντικειμένων της Μακροκλίμακας και 
ένα τουλάχιστον λάθος σε κάποια από τις άλλες κλίμακες

Επίπεδο 1

•λάθος σειροθέτηση των αντικειμένων της Μακροκλίμακας, 
ασαφείς/κενές απαντήσεις

Επίπεδο 0
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Επίπεδα 4ης ερώτησης 

 

Το τέταρτο έργο του ερωτηματολογίου, το οποίο έχει στόχο την ανάδειξη των 

απόψεων των φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, 

αναφορικά με το νόημα που αποδίδουν στον όρο της Ν-ΕΤ (Νανοτεχνολογία/ 

Νανοεπιστήμη), ακολούθησε αντίστοιχη με τις προηγούμενες ερωτήσεις, ταξινόμηση 

των απαντήσεων. Η ταξινόμηση δηλαδή έγινε στη βάση τεσσάρων επιπέδων 

κατανόησης, σύμφωνα με τους Πέικος κ.ά., (2015), καθένα από τα οποία εκφράζει 

ουσιαστικά πόσο κοντά ή μακριά βρίσκεται η απάντηση του κάθε συμμετέχοντα, σε 

σχέση με το επιστημονικά ορθό, γεγονός που προκύπτει από την χρήση ή μη 

επιστημονικού λεξιλογίου σχετικού με το ερώτημα που ερευνάται, τη νοηματοδότηση 

της Ν-ΕΤ από τους φοιτητές (σχήμα 2.11 ). Πιο συγκεκριμένα τα τέσσερα επίπεδα είναι  

το Επίπεδο 3 που εκφράζει την «Επιστημονική Άποψη», το επίπεδο 2 που εκφράζει 

την «Μερικώς Επιστημονική άποψη», το Επίπεδο  1 που εκφράζει την «Μακριά από 

την Επιστημονική άποψη» και το Επίπεδο 0 που εκφράζει την απουσία απάντησης.  

Στο Επίπεδο 3 «Επιστημονική Άποψη», εντάσσονται απαντήσεις στις οποίες οι 

Μονάδες Ανάλυσης που εντοπίζονται συνδέονται με σαφήνεια με μια τουλάχιστον 

Μεγάλη Ιδέα της Ν-ΕΤ, εμφανίζοντας αναφορά σε όρους του νανογραμματισμού 

σχετικούς με την αντίστοιχη κάθε φορά ΜΙ. Πιο συγκεκριμένα για την ΜΙ «Μέγεθος» 

αναζητούνται όροι όπως νανόκοσμος, νανοσωματίδια, νανοεπίπεδο, νανοκλίμακα ή 

αντικείμενα του νανόκοσμου όπως είναι ο ιός. Για την ΜΙ «Εργαλεία και Όργανα», 

αναζητούνται ΜΑ στις οποίες γίνεται αναφορά σε όργανα παρατήρησης του 

νανόκοσμου και συγκεκριμένα το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο ή σε άλλες μονάδες 

μέτρησης της κλίμακας νανο όπως είναι το νανόμετρο. Όσον αφορά στην ΜΙ 

«Μοντέλα», αναζητούνται ΜΑ, στις οποίες γίνεται λόγος για την χρησιμότητα της 

ύπαρξης μοντέλων που έχει σκοπό την σφαιρικότερη κατανόηση των λειτουργιών της 

Ν-ΕΤ σε επίπεδο Μακροκλίμακας. Τέλος, αναφορικά με τις «Εφαρμογές της Ν-ΕΤ» 

αναζητούνται ΜΑ στις οποίες εντοπίζονται αναφορές σχετικά με υδροφοβικά υλικά, 

όπως είναι για παράδειγμα οι μπλούζες και τα φύλλα ορισμένων φυτών.  

Στο Επίπεδο 2, που αποτελεί την «Μερικώς Επιστημονική Άποψη», 

εντάσσονται απαντήσεις στις οποίες οι Μονάδες Ανάλυσης που εντοπίζονται 

συνδέονται με μια τουλάχιστον Μεγάλη Ιδέα της Ν-ΕΤ αλλά με ασαφή τρόπο, χωρίς 

αναφορά δηλαδή σε όρους του νανογραμματισμού σχετικούς με την αντίστοιχη κάθε 

φορά ΜΙ. Για παράδειγμα, αναφορικά με την ΜΙ «Μέγεθος», οι φοιτητές αναφέρουν 

ότι η Ν-ΕΤ έχει σχέση με κάτι μικρό, χωρίς όμως να προσδιορίζουν το ακριβές μέγεθος 

με τη χρήση αντίστοιχων όρων του νανογραμματισμού όπως νανόκοσμος ή 

νανοεπίπεδο, ενώ για την ΜΙ «Εργαλεία και Όργανα», οι φοιτητές αναφέρονται σε 

γενικούς όρους, όπως μικροσκόπιο ή βοηθητικά όργανα, στην χρήση οργάνων 

παρατήρησης για τη Ν-ΕΤ. 

Το Επίπεδο 1 αποτελεί την «Μακριά από την Επιστημονική άποψη». Σε αυτό 

εντάσσονται  απαντήσεις στις οποίες οι Μονάδες Ανάλυσης που εντοπίζονται είτε δεν 
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συνδέονται με καμία από τις ΜΙς της Ν-ΕΤ, είτε σχετίζονται με μια ανθρωποκεντρική 

προσέγγισή της θεωρώντας δηλαδή ότι η Ν-ΕΤ έχει σχέση με τον κόσμο των νάνων. 

Στο ίδιο επίπεδο εντάσσονται και απαντήσεις οι οποίες εμπεριέχουν γενικότητες ή 

ταυτολογίες με την ερώτηση. Τέλος, στο Επίπεδο 0 εντάσσονται όσες απαντήσεις  

δηλώνουν άγνοια ή εμφανίζουν κενή απάντηση. 

  

 

Σχήμα 2.11: Επίπεδα για τη Νοηματοδότηση της Ν-ΕΤ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•χρήση επιστημονικού λεξιλογίου- όρων νανογραμματισμού για μια 
τουλάχιστον ΜΙ (Μέγεθος, Εργαλεία και Όργανα, Μοντέλα,Εφαρμογές της Ν-
ΕΤ) 

Επίπεδο 3: «Επιστημονική Άποψη» 

•αναφορά σε μια τουλάχιστον ΜΙ με ασάφεια και χωρίς τη χρήση όρων 
νανογραμματισμού

Επίπεδο 2: «Μερικώς επιστημονική άποψη»

•καμία αναφορά σε ΜΙ, ανθρωποκεντρική προσέγγιση της Ν-ΕΤ

Επίπεδο 1: «Μακριά από την επιστημονική 
άποψη/Εναλλακτικές ιδέες»

•απουσία απάντησης, δήλωση άγνοιας

Επίπεδο 0: «Καμία απάντηση»
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2.6. Εγκυρότητα- Αξιοπιστία της έρευνας 

 

Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία αποτελούν δυο βασικές παραμέτρους άρρηκτα 

συνδεδεμένες με την δημιουργία μιας επιτυχούς ερευνητικής εργασίας είτε ποιοτικής 

αλλά είτε και ποσοτικής. Η εγκυρότητα σχετίζεται με το κατά πόσο τα αποτελέσματα 

και τα συμπεράσματά που προκύπτουν από την έρευνα, έχουν συνάφεια με τα 

ερευνητικά ερωτήματα και τους στόχους οι οποίοι έχουν τεθεί κατά το σχεδιασμό της 

έρευνας (Ιωσηφίδης, 2008). Από την άλλη, η αξιοπιστία σχετίζεται με την συνέπεια 

της ερευνητικής διαδικασίας, την ευρύτερη σημασία των αποτελεσμάτων της και την 

δυνατότητα επαναληψιμότητάς της με σκοπό την ανάδειξη αντίστοιχων 

συμπερασμάτων (Ιωσηφίδης, 2008). 

 Για την διασφάλιση αυτών των παραμέτρων κρίνεται απαραίτητη η υιοθέτηση 

ορισμένων πρακτικών, σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη (2008). Πιο συγκεκριμένα, οι 

πρακτικές οι οποίες υιοθετήθηκαν στην παρούσα μελέτη και διασφαλίζουν την 

εγκυρότητα και αξιοπιστία της είναι: 

Περιεκτική επεξεργασία των δεδομένων  (comprehensive data treatment). Στην ανάλυση 

συμπεριλήφθηκαν τα δεδομένα όλων των ερωτηματολογίων είτε αυτά συνέβαλαν στην 

δημιουργία επιθυμητών συμπερασμάτων και ερμηνειών είτε όχι. 

Έλεγχος δεδομένων από άλλους ερευνητές (peer examination). Ύστερα από την 

καταχώρηση των απαντήσεων των φοιτητών από την ερευνήτρια ζητήθηκε από δύο 

ανεξάρτητους ερευνητές με εμπειρία σε θέματα Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και 

εκπαίδευσης της Ν-ΕΤ, να ταξινομήσουν ένα ποσοστό απαντήσεων περίπου 50%. 

Επιλέχτηκαν κυρίως οι μονάδες ανάλυσης στις οποίες η ερευνήτρια εμφάνιζε 

αμφιβολίες ως προς την ταξινόμησή τους στα σχετικά Επίπεδα. Πραγματοποιήθηκε 

επομένως διασταύρωση και έλεγχος της συμφωνίας των ταξινομήσεων των δυο 

ερευνητών με την ερευνήτρια μέχρις ότου να καταλήξουν σε συμφωνία 100%. 

Λεπτομερής περιγραφή διεργασίας. Πραγματοποιήθηκε εκτενής παρουσίαση της 

ανάλυσης των δεδομένων σε Επίπεδα και κατηγορίες.  

Εκτός από τις  προαναφερθείσες παραμέτρους για την διασφάλιση της 

αξιοπιστίας αξιολογήθηκαν και τα κριτήρια της βασιμότητας (dependability) και 

επιβεβαιωσιμότητας (confirmability). Όπως υποστηρίζουν Mulholland και Wallace 

(όπως αναφέρει ο Συμεού 2006), για την επίτευξη αυτών των δυο κριτηρίων είναι 

απαραίτητη η συστηματική περιγραφή της διαδικασίας της έρευνας και η  παρουσίαση 

συγκεκριμένων δεδομένων- αποσπασμάτων των απαντήσεων των συμμετεχόντων, 

ώστε να καθίσταται εμφανή η πραγματική υπόσταση των δεδομένων. Για τον λόγο 

αυτό στην παρούσα μελέτη, συμπεριλήφθηκαν κατά την παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων συγκεκριμένα παραδείγματα τα οποία ουσιαστικά τεκμηριώνουν την 

πραγματική υπόσταση των συμμετεχόντων της έρευνας. 
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3Ο Κεφάλαιο: Αποτελέσματα 

1η Ερώτηση  

 

Υποερώτημα Α 

 

Στο πρώτο έργο του ερωτηματολογίου και συγκεκριμένα στο πρώτο 

υποερώτημα, όπου ζητούνταν από τους φοιτητές να παρατηρήσουν και να 

περιγράψουν το σχήμα της σταγόνας του νερού, εντοπίστηκαν 32 Μονάδες Ανάλυσης 

οι οποίες χαρακτήριζαν το σχήμα της σταγόνας στην επιφάνεια ενός ξύλου (Γράφημα 

3.1), με ασαφείς προσδιορισμούς, όπως υποδεικνύουν για παράδειγμα οι φράσεις «Το 

σχήμα της σταγόνας του νερού είναι πεπλατυσμένο και απλωμένο στην επιφάνεια του 

ξύλου.», «Η σταγόνα του νερού στο ξύλο φαίνεται ότι αλλάζει σχήμα, απλώνεται δεν 

μένει το ίδιο». Άλλες 28 ΜΑ εντοπίστηκαν χαρακτηρίζοντας το σχήμα της σταγόνας 

με τον προσδιορισμό «ωοειδές σχήμα», όπως φανερώνουν τα ακόλουθα αποσπάσματα 

«Το σχήμα της σταγόνας στο σχήμα Α είναι ωοειδές .», «Στην επιφάνεια του ξύλου, η 

σταγόνα φαίνεται να έχει σχήμα ελλειπτικό».    

 

 

Γράφημα 3.1: Περιγραφή του σχήματος της σταγόνας νερού στην επιφάνεια του ξύλου. 

 

Αναφορικά με το σχήμα της σταγόνας του νερού στην επιφάνεια ενός φύλλου 

φυτού (Γράφημα 3.2), εντοπίστηκαν μόνο 11 Μονάδες Ανάλυσης που αφορούσαν 

ασαφείς απαντήσεις ως προς το χαρακτηρισμό του σχήματος της σταγόνας, όπως 

φαίνεται για παράδειγμα στις ακόλουθες φράσεις , «Στο σχήμα Β, στην επιφάνεια του 

φύλλου, η σταγόνα νερού που έχουμε ρίξει παραμένει ίδια και δεν αλλάζει.», «Η σταγόνα 

του νερού στο φύλλο δεν αλλάζει, σε αντίθεση με το ξύλο, μένει ίδια.», καθώς η 

πλειοψηφία των Μονάδων Ανάλυσης, 49 στο σύνολο, εντοπίστηκαν στον 

χαρακτηρισμό «σφαιρικό σχήμα». Παραδείγματα, τα οποία ανήκουν σε αυτή την 
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κατηγορία είναι τα εξής αποσπάσματα, «Η σταγόνα είναι σφαιρική στην επιφάνεια του 

φύλλου.», «Στην επιφάνεια του φύλλου η σταγόνα παραμένει ολοστρόγγυλη».  

 

Γράφημα 3.2: Περιγραφή του σχήματος της σταγόνας νερού στην επιφάνεια του φύλλου 

φυτού. 

 

Υποερώτημα Β 

 

Στο δεύτερο υποερώτημα, ζητούνταν από τους φοιτητές, χρησιμοποιώντας 

λέξεις και σχήμα, να εξηγήσουν τη διαφορά στο σχήμα της σταγόνας  του νερού, όταν 

αυτή πέφτει στην επιφάνεια ενός ξύλου (σχήμα Α) και στην επιφάνεια ενός φύλλου 

φυτού (σχήμα Β). Αναφορικά με τα επίπεδα κατανόησης για το σχήμα της σταγόνας 

στην επιφάνεια του ξύλου (σχήμα  Α) και παρατηρώντας το γράφημα 3.3, είναι εμφανές 

ότι η πλειοψηφία των Μονάδων Ανάλυσης (57) εντάσσονται στο Επίπεδο 1. Πρόκειται 

δηλαδή για απαντήσεις, οι οποίες βρίσκονται μακριά από την Επιστημονική άποψη ή 

εκφράζουν εναλλακτικές ιδέες των φοιτητών. Παραδείγματα Μονάδων Ανάλυσης, οι 

οποίες ανήκουν σε αυτό το επίπεδο είναι, «Η επιφάνεια του ξύλου είναι πιο τραχιά και 

έτσι δημιουργούνται κοιλότητες που μπαίνει το νερό.», «Λόγω της πορώδους επιφάνειας 

(του ξύλου), η οποία είναι ανάγλυφη το νερό διαχέεται.», «Άλλαξε η μορφή της σταγόνας 

καθώς η μάζα του ξύλου είναι πιο σκληρή από τη μάζα της σταγόνας. Έτσι το ξύλο δρα 

στην σταγόνα και η σταγόνα αντιδρά, (σχέση δράσης-αντίδρασης)».  

Ακολουθούν 15 Μονάδες Ανάλυσης, οι οποίες εντοπίζονται στο Επίπεδο 0 και 

δηλώνουν ασαφείς απαντήσεις των φοιτητών ως προς την εξήγηση του σχήματος της 

σταγόνας νερού στην επιφάνεια του ξύλου. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι τα εξής, 

«Το υλικό του ξύλου και του φύλλου είναι διαφορετικό και επηρεάζουν το σχήμα της 

σταγόνας. Δεν γνωρίζω με ποιον τρόπο.», «Ίσως έχει να κάνει με την επιφάνεια του ξύλου 

και του φύλλου φυτού.», «Η σταγόνα είναι έτσι γιατί δεν υπάρχει νανοτεχνολογία». Οι 

υπόλοιπες 2 Μονάδες Ανάλυσης, μοιράζονται ισάριθμα στο Επίπεδο 3 που εκφράζει 

την Επιστημονική άποψη και στο Επίπεδο 2 που δηλώνει την μερικώς επιστημονική 
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άποψη. Παραδείγματα Μονάδων Ανάλυσης, οι οποίες ανήκουν αντίστοιχα στα επίπεδα 

3 και 2 είναι, ΕΠ3: «Η διαφορά στο σχήμα της σταγόνας οφείλεται στο γεγονός  ότι η 

επιφάνεια (του ξύλου) είναι υδρόφιλη.», ΕΠ2: «(Στο σχήμα Α) δεν έχουν ψεκάσει την 

επιφάνεια με νανοσπρέι».  

 

 

Γράφημα 3.3: Επίπεδα κατανόησης για το σχήμα της σταγόνας στην επιφάνεια του ξύλου, 

σχήμα Α. 

 

 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι περισσότερες Μονάδες Ανάλυσης 

εντοπίστηκαν στο Επίπεδο 1. Οι περισσότεροι δηλαδή φοιτητές εξέφρασαν 

εναλλακτικές ιδέες ως προς το σχήμα της σταγόνας στην επιφάνεια του ξύλου. Από την 

ανάλυση των απαντήσεων προέκυψε και η εικόνα του γραφήματος 3.4, όπου φαίνεται 

ότι 39 Μονάδες Ανάλυσης εντάσσονται στην κατηγορία «Φυσικές ιδιότητες του 

ξύλου». Πρόκειται για απαντήσεις στις οποίες οι φοιτητές κάνουν λόγο σε διάφορα 

χαρακτηριστικά της επιφάνειας του ξύλου, όπως δηλώνουν και τα ακόλουθα 

παραδείγματα: «Η επιφάνεια του ξύλου είναι πιο λεία, ίσως γι’ αυτό η σταγόνα 

απλώνεται.», «Η σταγόνα έχει αυτή τη μορφή γιατί όταν πέφτει στο ξύλο διαλύεται και 

απορροφάται κατευθείαν από το ξύλο καθώς η επιφάνειά του είναι σκληρή και τέτοια 

που απορροφάει όλα τα υγρά.», «Στο σχήμα Α που είναι το ξύλο η σταγόνα με το που 

πέφτει παίρνει μια κυκλική μορφή αλλά σαν να είναι πατημένη και αυτό γιατί όταν πέφτει 

στο ξύλο η σταγόνα διαλύεται και απορροφάται κατευθείαν από το ξύλο καθώς και η 

επιφάνειά του είναι σκληρή και τέτοια ώστε να απορροφάει όλα τα υγρά».  

Οι υπόλοιπες 18 ΜΑ εντοπίζονται στην κατηγορία «Αφηρημένες έννοιες», 

(Γράφημα 4). Πρόκειται για απαντήσεις στις οποίες οι φοιτητές αιτιολογούν το σχήμα 

της σταγόνας στην επιφάνεια του ξύλου στη βάση δυνάμεων που αναπτύσσονται 

μεταξύ του ξύλου και της σταγόνας κατά την πτώση της σταγόνας, είτε κάνουν λόγο 
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στα μόρια της σταγόνας του νερού ή του ξύλου. Ενδεικτικά παραδείγματα αυτής της 

κατηγορίας είναι, «Στο σχήμα Α, στην επιφάνεια ενός ξύλου η σταγόνα νερού που έχουμε 

ρίξει έχει αλλάξει το σχήμα της (έχει απλωθεί) και έχει επηρεαστεί διότι … δέχεται την 

δύναμη του ξύλου που ασκείται σε αυτή, της οποίας η δύναμη είναι μικρότερη.», «Η 

δύναμη που δέχεται η σταγόνα στην επιφάνεια του ξύλου είναι μεγαλύτερη του βάρους 

της…», «Η σταγόνα παραμορφώθηκε καθώς η μάζα του ξύλου ήταν πολύ μεγαλύτερη 

από τη μάζα της σταγόνας και λόγω του νόμου δράση - αντίδραση κατά την πτώση της 

σταγόνας στο ξύλο, άλλαξε το σχήμα της». 

 

Γράφημα 3.4: Εναλλακτικές Ιδέες των φοιτητών για το σχήμα της σταγόνας στην επιφάνεια 

του ξύλου, σχήμα Α. 

Αναφορικά με τα επίπεδα κατανόησης για το σχήμα της σταγόνας νερού στην 

επιφάνεια του φύλλου φυτού ή το φαινόμενο του Λωτού  (σχήμα Β) και παρατηρώντας 

το γράφημα 3.5, είναι εμφανές ότι οι περισσότερες Μονάδες Ανάλυσης , 48 στο σύνολο, 

εντάσσονται στο Επίπεδο 1. Όπως προαναφέρθηκε, πρόκειται για απαντήσεις, οι 

οποίες βρίσκονται μακριά από την Επιστημονική άποψη ή εκφράζουν εναλλακτικές 

ιδέες των φοιτητών. Παραδείγματα Μονάδων Ανάλυσης, οι οποίες ανήκουν σε αυτό 

το επίπεδο είναι «Η σταγόνα στην επιφάνεια του φύλλου είναι κυκλική, καθώς το φύλλο 

είναι λείο και δεν έχει αυλακώσεις ώστε να ‘‘εξαναγκάσει’’ τη σταγόνα να αλλάξει 

σχήμα.», «Το σχήμα της σταγόνας παραμένει στρογγυλό καθώς πέφτει πάνω στην μαλακή 

επιφάνεια του φύλλου.», «Η κάθετη δύναμη στήριξης που δέχεται η σταγόνα από το φύλλο 

είναι ίση με το βάρος της  γι’ αυτό το σχήμα παραμένει σφαιρικό». 

 Ακολουθούν 14 Μονάδες Ανάλυσης, οι οποίες εντάσσονται στο Επίπεδο 0 και 

δηλώνουν ασαφείς απαντήσεις των φοιτητών ως προς την εξήγηση του σχήματος της 

σταγόνας νερού στην επιφάνεια του φύλλου φυτού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

αυτού του επιπέδου είναι τα ακόλουθα αποσπάσματα, «Η σταγόνα στο σχήμα Α είναι 

τοποθετημένη σε μια επιφάνεια-δάπεδο, ενώ η σταγόνα στο σχήμα Β βρίσκεται πάνω σε 

φύλλο φυτού. Η διαφορά οφείλεται στα αντικείμενα πάνω στα οποία συναντάμε τις 

σταγόνες.», «Η σταγόνα Β μένει σταθερή καθώς πέφτει γιατί το φύλλο δεν την επηρεάζει 
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ώστε να αλλάξει το σχήμα της.», «Υπάρχει νανοτεχνολογία και η σταγόνα μένει 

ανέπαφη». 

Παραδείγματα ΜΑ, οι οποίες ανήκουν στο Επίπεδο 2, το οποίο εμφανίζει 7 

ΜΑ, είναι δηλαδή απόψεις μερικώς επιστημονικές, είναι οι ακόλουθες φράσεις , «Τα 

μικροσφαιρίδια της επιφάνειας του φύλλου που μπορούμε να τα δούμε μόνο με 

μικροσκόπιο, εξηγούν γιατί η σταγόνα δεν απλώνεται.», «Η σταγόνα έχει αυτό το σχήμα 

εξαιτίας των μικρών τριχών που υπάρχουν στο φύλλο (στην επιφάνεια).», «Το φύλλο έχει 

πάνω του διάφορα συστατικά ώστε να προστατεύει το φυτό. Έτσι η σταγόνα παίρνει αυτό 

το σχήμα γιατί ‘‘γλιστράει’’ από την επιφάνεια του φύλλου». Τέλος, στο Επίπεδο 3 

εντοπίζονται 3 ΜΑ. Πρόκειται για απαντήσεις στις οποίες γίνεται αναφορά σε όρους 

του νανογραμματισμού σχετικούς με το φαινόμενου του λωτού, όπως υποδεικνύουν τα 

ακόλουθα παραδείγματα «Η διαφορά στο σχήμα της σταγόνας οφείλεται στο γεγονός ότι 

η επιφάνεια (του φύλλου) είναι υδρόφοβη.», «Η διαφορά στο σχήμα Β είναι ότι η 

επιφάνεια του συγκεκριμένου φύλλου φυτού έχει υδροφοβικές ιδιότητες με αποτέλεσμα η 

σταγόνα να παραμένει στο αρχικό της σχήμα».  

 

 

Γράφημα 3.5: Επίπεδα κατανόησης για το σχήμα της σταγόνας στην επιφάνεια του φύλλου 

φυτού (φαινόμενο του λωτού), σχήμα Β. 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι περισσότερες Μονάδες Ανάλυσης 

εντοπίστηκαν στο Επίπεδο 1. Οι περισσότεροι δηλαδή φοιτητές εξέφρασαν 

εναλλακτικές ιδέες ως προς το σχήμα της σταγόνας στην επιφάνεια του φύλλου φυτού. 

Από την ανάλυση των απαντήσεων προέκυψε και η εικόνα του γραφήματος 3.6, όπου 

φαίνεται ότι 36 Μονάδες Ανάλυσης εντάσσονται στην κατηγορία «Φυσικές ιδιότητες 

του φύλλου φυτού». Πρόκειται για απαντήσεις στις οποίες οι φοιτητές κάνουν λόγο σε 

διάφορα χαρακτηριστικά της επιφάνειας του φύλλου όπως δηλώνουν και τα ακόλουθα 
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παραδείγματα: «Στο σχήμα Β η σταγόνα παραμένει στρογγυλή πάνω στο φύλλο και αυτό 

γιατί είναι μια λεία επιφάνεια και δεν είναι σκληρή, είναι πολύ ελαφριά η επιφάνεια του 

φύλλου για να διαλυθεί καθώς με το που πέσει θα γλιστρήσει από το φύλλο.», «Η 

επιφάνεια του φύλλου είναι λεία και επίπεδη σε σχέση με το ξύλο, οπότε η σταγόνα δε 

διαχέεται.», «Στο σχήμα Β η σταγόνα μένει σφαιρική διότι η επιφάνεια του φύλλου είναι 

λεία.», «Η επιφάνεια του φύλλου είναι ανώμαλη και ίσως υποχρεώνει τη σταγόνα νερού 

ίσα-ίσα να ακουμπάει στο φύλλο». 

Οι υπόλοιπες 12 ΜΑ εντοπίζονται στην κατηγορίας «Αφηρημένες έννοιες»  

(Γράφημα 6). Πρόκειται για απαντήσεις στις οποίες οι φοιτητές αιτιολογούν το σχήμα 

της σταγόνας στην επιφάνεια ενός φύλλου φυτού στη βάση δυνάμεων που 

αναπτύσσονται μεταξύ τους κατά την πτώση της σταγόνας, είτε κάνουν λόγο στα μόρια 

της σταγόνας του νερού ή του φύλλου φυτού. Ενδεικτικά παραδείγματα αυτής της 

κατηγορίας είναι, «Στο σχήμα Β στην επιφάνεια του φύλλου η σταγόνα που έχουμε ρίξει 

παραμένει ίδια και δεν αλλάζει το σχήμα της, διότι η δύναμη που δέχεται από την 

επιφάνεια του φύλλου και το φύλλο από τη σταγόνα είναι ακριβώς η ίδια.», «Η δύναμη 

που δέχεται η σταγόνα στην επιφάνεια ενός φύλλου φυτού είναι ίση με το βάρος της.», 

«(σχήμα Β) Σ’ αυτήν την περίπτωση η διαφορά μάζας της σταγόνας και του φύλλου δεν 

είναι τόσο μεγάλη, συνεπώς η πτώση δεν παραμόρφωσε το σχήμα της σταγόνας». 

  

Γράφημα 3.6: Εναλλακτικές Ιδέες των φοιτητών για το φαινόμενο του Λωτού, σχήμα Β. 
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2η Ερώτηση  

 

Στο δεύτερο έργο του ερωτηματολογίου, με το οποίο ζητούνταν από του 

φοιτητές να ερμηνεύσουν την ικανότητα της σαύρας να «κολλάει» στον τοίχο 

χρησιμοποιώντας λέξεις και σχήμα, οι περισσότερες Μονάδες Ανάλυσης εντοπίστηκαν 

στο πρώτο Επίπεδο Κατανόησης, (Γράφημα 3.7). Πιο συγκεκριμένα, από τις 82 ΜΑ 

που εντοπίστηκαν στη συγκεκριμένη ερώτηση, οι 57 ήταν Μακριά από την 

επιστημονική άποψη ή εξέφραζαν εναλλακτικές ιδέες των φοιτητών γι’ αυτή την 

ικανότητα της σαύρας. Παραδείγματα Μονάδων Ανάλυσης, οι οποίες ανήκουν σε αυτό 

το επίπεδο είναι: «Είναι εφοδιασμένη στα άκρα με ‘‘βεντούζες’’ που κολλούν στην 

επιφάνεια στην οποία ανεβαίνει το σαμιαμίδι.», «Η σαύρα έχει στα πόδια της κάποιο 

υλικό, σαν ιστό, που της επιτρέπει να γαντζώνεται και να κινείται ελεύθερα πάνω στον 

τοίχο.», «Λόγω των πολλών δακτύλων που είναι στραμμένα προς όλες τις κατευθύνσεις 

και λόγω του μικρού βάρους που έχει ‘‘κολλάει’’ πάνω στον τοίχο».  

 

 

Γράφημα 3.7: Επίπεδα κατανόησης για το φαινόμενο της σαύρας Gecko.  

 

Στο Επίπεδο 0, όπως φαίνεται και στο γράφημα 3.7, εντοπίζονται 18 Μονάδες 

Ανάλυσης. Πρόκειται για απαντήσεις οι οποίες εμφάνιζαν ασάφεια ως προς την 

ερμηνεία του φαινομένου ή απουσίαζαν εντελώς. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, τα 

οποία ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι τα ακόλουθα, «Η σαύρα ανήκει στα 

ασπόνδυλα. Τα δάχτυλά της είναι διαμορφωμένα με τέτοιο τρόπο, που της δίνει την 

ικανότητα αυτή.», «Η σαύρα μπορεί να περπατάει στον τοίχο και στο ταβάνι με τον ίδιο 

τρόπο που περπατάει και στο έδαφος. Έτσι είναι η κατασκευή της, η ανατομία της.», «Η 

σαύρα έχει την ικανότητα αυτή από τη φύση της». 
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Ακολουθούν 4 ΜΑ, οι οποίες εντοπίζονται στο Επίπεδο 3. Αναλυτικότερα στο 

Επίπεδο  3, το οποίο εκφράζει την Επιστημονική άποψη του φαινομένου, αναφορικά 

με την ικανότητα της σαύρας να «κολλάει» στον τοίχο, εντάσσονται απαντήσεις όπως 

οι ακόλουθες, «Τα πόδια της σαύρας έχουν νανοπροεξοχές, οι οποίες εφάπτονται με τον 

τοίχο έτσι ώστε να μπορεί να μην πέφτει κάτω.», «Το σαμιαμίδι έχει μια ιδιότητα στα 

πόδια του που το βοηθάει να κολλάει στις επιφάνειες και να μην γλιστράει. Νομίζω πως 

έχουν νανοτριχίδια». Τέλος, οι υπόλοιπες 3 Μονάδες Ανάλυσης, εντοπίζονται στο 

Επίπεδο 2 (Γράφημα 7). Παραδείγματα ΜΑ, οι οποίες ανήκουν στο Επίπεδο αυτό, 

εκφράζουν δηλαδή μερικώς επιστημονικές απόψεις των φοιτητών αναφορικά με το 

φαινόμενο της σαύρας gecko, αποτελούν τα ακόλουθα αποσπάσματα, «Η σαύρα που 

βρίσκεται σκαρφαλωμένη στον τοίχο έχει την ικανότητα να κολλάει πάνω σε αυτόν χάρη 

στα τριχίδια που διαθέτει.», «Η δυνατότητα της σαύρας να σκαρφαλώνει στους τοίχους 

έχει να κάνει με τα σωματίδια που έχει η σαύρα στην επιφάνεια των ποδιών της, τα οποία 

της δίνουν τη δυνατότητα να μπορεί να κολλάει και να περπατάει πάνω στον τοίχο». 

Παρατηρώντας το γράφημα 3.7 και με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, 

είναι εμφανές ότι η πλειοψηφία των Μονάδων Ανάλυσης εντοπίζεται στο Επίπεδο 1. 

Οι περισσότεροι δηλαδή φοιτητές που συμμετείχαν στην έρευνα, εξέφρασαν 

εναλλακτικές ιδέες ως προς την ερμηνεία του φαινομένου της σαύρας gecko, ως προς 

την ικανότητά της δηλαδή, να «κολλάει» στον τοίχο. Η περαιτέρω επεξεργασία αυτών 

των απαντήσεων, οδήγησε στη δημιουργία της εικόνας του γραφήματος 3.8, όπου 

φαίνονται οι 3 κατηγορίες που προέκυψαν, (1) χαρακτηριστικά στα πόδια της σαύρας, 

(2) αφηρημένες έννοιες, (3) επιφάνεια/σχήμα ποδιού σαύρας και επιφάνεια στήριξης  

και οι ΜΑ που αντιστοιχήθηκαν σε καθεμιά. 

 

Γράφημα 3.8: Εναλλακτικές Ιδέες των φοιτητών για το φαινόμενο της σαύρας Gecko. 

Αναλυτικότερα από το σύνολο των 57 Μονάδων Ανάλυσης, οι οποίες ανήκουν 

στο Επίπεδο 1, οι περισσότερες 29 στο σύνολο, εντοπίζονται στην κατηγορία 

«Χαρακτηριστικά στα πόδια της σαύρας». Πρόκειται για απαντήσεις στις οποίες οι 
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φοιτητές αποδίδουν το φαινόμενο της σαύρας gecko στην ύπαρξη βεντουζών, 

κολλωδών ουσιών ή νυχιών/καρφιών, όπως αποδεικνύουν και τα ακόλουθα 

αποσπάσματα «Η ικανότητα της σαύρας να ‘‘κολλάει’’ στον τοίχο οφείλεται στα πόδια 

της, τα οποία διαθέτουν κάποιες ιδιότητες που είναι σαν  ‘‘βεντούζες’’, με αποτέλεσμα να 

μην μπορεί να πέσει από τον τοίχο.», «Η σαύρα έχει την ικανότητα να ‘‘κολλάει’’ στον 

τοίχο γιατί τα πόδια της λειτουργούν σαν βεντούζες, επειδή στην άκρη είναι στρογγυλά.», 

«Τα νύχια των ποδιών της σαύρας είναι σουβλερά και έχει τη δυνατότητα να 

σκαρφαλώνει εύκολα.», «Η ικανότητα της σαύρας να σκαρφαλώνει στον τοίχο 

προέρχεται από τις πατούσες των ποδιών της διότι περιέχουν ορισμένα ‘‘καρφιά’’ που 

την βοηθούν να κολλάει στον τοίχο.», «Διαθέτει στα χέρια και τα πόδια της κολλητικά 

βοηθήματα που την κρατάνε σταθερή και να περπατάει σε βάσεις .», «Υποθέτω πως η 

σαύρα διαθέτει κάποιες ουσίες-συστατικά στον οργανισμό της που της επιτρέπουν να 

‘‘κολλάει’’ σε οποιαδήποτε επιφάνεια χωρίς να πέφτει ή να γλιστράει». 

Ακολουθούν 17 ΜΑ, οι οποίες εντοπίζονται στην κατηγορία «Επιφάνεια/σχήμα 

ποδιού σαύρας και επιφάνεια στήριξης». Πρόκειται για απαντήσεις, στις οποίες όπως 

προκύπτει και από τα ακόλουθα παραδείγματα, γίνεται λόγος στο σχήμα του ποδιού 

της σαύρας είτε στην επιφάνεια του δέρματός της,  στην βοήθεια που προσφέρει η ουρά 

της στην ισορροπία της ή στην υφή της επιφάνειας στην οποία στηρίζεται,  «Προφανώς 

για να κολλάει στον ‘‘τοίχο’’ αυτό οφείλεται…αφενός στην τραχιά επιφάνεια του 

σώματος της σαύρας.», «Η ικανότητα της σαύρας να κολλάει στον τοίχο πιστεύω ότι 

οφείλεται στο σχήμα των ποδιών της σαύρας. Τα πόδια της σαύρας είναι φτιαγμένα με 

τέτοιο σχήμα ώστε να μπορεί να κρατά αντίσταση να μην πέφτει και να σκαρφαλώνει 

στον τοίχο.», «Λόγω των πολλών δακτύλων που είναι στραμμένα προς όλες τις 

κατευθύνσεις…», «Η επιφάνεια του τοίχου είναι τραχιά και η σαύρα κολλάει στον τοίχο 

καθώς γαντζώνεται από τις πετρούλες που έχει η επιφάνεια του τοίχου.», «Επιπλέον 

μπορεί και η ουρά τη σαύρας να παίζει καθοριστικό ρόλο, βοηθώντας την να κρατήσει 

την ισορροπία της». 

Τέλος, οι υπόλοιπες 11 ΜΑ, εντοπίζονται στην κατηγορία «Αφηρημένες  

έννοιες». Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν απαντήσεις, στις οποίες οι φοιτητές  

αιτιολογούν την ικανότητα προσκόλλησης της σαύρας κάνοντας αναφορά σε 

μαγνητικές δυνάμεις, στην τριβή και το μικρό βάρος της σαύρας. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα αυτών των απαντήσεων αποτελούν τα ακόλουθα αποσπάσματα, «Ίσως 

η σαύρα να κολλά και λόγω της τριβής που συμβαίνει ανάμεσα σε αυτή και τον τοίχο και 

λόγω του ότι υπάρχει δράση-αντίδραση. Όση δύναμη ασκεί η σαύρα στον τοίχο, άλλη 

τόση ασκεί και ο τοίχος σ’ αυτήν, με αποτέλεσμα να μπορεί να μένει στον τοίχο και να 

μην πέφτει.», «Επιπλέον επειδή είναι ανάγλυφη η επιφάνεια προκαλείται τριβή που της 

επιτρέπει να σκαρφαλώνει και να μην πέφτει.», «Η σαύρα λόγο του χαμηλού βάρους που 

έχει μπορεί να σταθεί στον τοίχο.», «Ενδεχομένως, παίζει ρόλο το μαγνητικό πεδίο που 

κάνει τα πόδια της σαύρας να κολλάνε στον τοίχο». 
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3η Ερώτηση 

 

Υποερώτημα Α 

 

 Στο τρίτο έργο του ερωτηματολογίου και συγκεκριμένα το πρώτο υποερώτημα,  

όπου ζητούνταν από τους φοιτητές να σειροθετήσουν τις τέσσερις κλίμακες στα κουτιά 

που υπήρχαν, ξεκινώντας από τη μεγαλύτερη και συνεχίζοντας προς την πιο μικρή, 

εντοπίστηκαν διαφορετικές προσεγγίσεις σχηματίζοντας ουσιαστικά και την εικόνα 

του γραφήματος 3.9. Πιο συγκεκριμένα και παρατηρώντας το γράφημα, είναι εμφανές 

ότι οι περισσότερες Μονάδες ανάλυσης εντοπίζονται στο Επίπεδο 0.  Από το σύνολο 

δηλαδή των 60 Μονάδων Ανάλυσης, οι οποίες εντοπίστηκαν σε αυτή την ερώτηση, η 

πλειοψηφία, 28 στο σύνολο, εμφανίζουν λάθος σειροθέτηση της Μακροκλίμακας, 

δείχνοντας άγνοια για το ποια κλίμακα είναι η μεγαλύτερη. Ακολουθούν 18 ΜΑ, οι 

οποίες εντοπίζονται στο Επίπεδο 1. Πρόκειται για απαντήσεις οι οποίες εμφανίζουν 

σωστή σειροθέτηση μόνο της Μακροκλίμακας. Στο Επίπεδο 2, εντοπίζονται 10 

Μονάδες Ανάλυσης, οι οποίες υποδεικνύουν σωστή σειροθέτηση της Μακροκλίμακας 

και Μικροκλίμακας. Τέλος, στο Επίπεδο 3, εμφανίζονται 4 ΜΑ, οι οποίες 

υποδεικνύουν σωστή σειροθέτηση και των τεσσάρων κλιμάκων από την μεγαλύτερη 

προς την μικρότερη, ακολουθούν δηλαδή τη σειρά 

Μακροκλίμακα>Μικροκλίμακα>Νανοκλίμακα>Ατομική κλίμακα. 

 

 

Γράφημα 3.9: Επίπεδα για την σειροθέτηση της Νανοκλίμακας, Μικροκλίμακας, 

Μακροκλίμακας και Ατομικής κλίμακας,  από την μεγαλύτερη στην μικρότερη κλίμακα.   

Όσον αφορά στο κριτήριο βάση του οποίου οι φοιτητές σειροθέτησαν τις 

τέσσερις κλίμακες, σε σειρά από την μεγαλύτερη στην μικρότερη, οι απαντήσεις που 

δόθηκαν εμφανίζονται συγκεντρωτικά στο παρακάτω γράφημα (Γράφημα 3.10). Πιο 
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συγκεκριμένα, από το σύνολο των απαντήσεων η πλειοψηφία, 57 στο σύνολο, 

εντοπίζονται στην Κατηγορία 1. Πρόκειται για απαντήσεις, στις οποίες οι φοιτητές δεν 

αιτιολογούν γιατί σειροθέτησαν τις τέσσερις κλίμακες με τον συγκεκριμένο τρόπο ή 

εμφανίζουν κάποια ασάφεια στην αιτιολόγησή τους. Παραδείγματα απαντήσεων, οι 

οποίες ανήκουν σε αυτή την κατηγορία αποτελούν τα ακόλουθα αποσπάσματα, 

«Έβαλα στο πρώτο (κουτί) την ατομική κλίμακα γιατί θεωρώ ότι σε σχέση με τον χώρο 

της Φυσικής, όπου τα σωματίδια είναι ελάχιστα όπως στο τελευταίο, ο άνθρωπος 

‘‘καταλαμβάνει’’ περισσότερο χώρο.», «Η Μακροκλίμακα (είναι) χωρίς τέλος, η 

Ατομική κλίμακα (έχει) καθορισμένη αρχή και τέλος, η Μικροκλίμακα (έχει) σύντομο 

διάστημα αρχής- τέλους, η Νανοκλίμακα (έχει) ελάχιστο διάστημα αρχής-τέλους».  

Ακολουθούν 21 Μονάδες Ανάλυσης, οι οποίες εντοπίζονται στην Κατηγορία 3. 

Πρόκειται για απαντήσεις στις οποίες οι φοιτητές για την αιτιολόγηση σειροθέτησης 

των τεσσάρων κλιμάκων χρησιμοποίησαν ως κριτήριο την διαισθητική αντίληψη που 

έχουν ως προς το μέγεθος μικρό και μεγάλο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της 

κατηγορίας είναι τα εξής, «Η μικρότερη δομή που συναντούμε στη φύση είναι το άτομο, 

γι’ αυτό κατατάσσω την έννοια ως μικρότερη. Τις υπόλοιπες έννοιες τις έβαλα με αυτή 

τη σειρά λόγω του νοήματός τους.», «Θεωρώ ότι Μακροκλίμακα είναι ο Μακρόκοσμος, 

οπότε και είναι η πιο μεγάλη έννοια.», «Σύμφωνα με την παραπάνω ταξινόμηση 

(Μακροκλίμακα-Μικροκλίμακα- Ατομική κλίμακα- Νανοκλίμακα), Μακροκλίμακα είναι 

η κατηγορία όπου ένας οργανισμός ή αντικείμενο αποτελούνται από σύνολο των 

υπολοίπων κατηγοριών και ούτω καθεξής. Η Μακροκλίμακα αποτελείται από σύνολο 

μορίων (μικροκλίμακα), που αποτελείται από σύνολο ατόμων (ατομική κλίμακα), που 

αποτελείται με τη σειρά της, όπως έχουν δείξει πρόσφατες έρευνες, από άλλα μικρά 

σωματίδια (μικρότερα του ατόμου) και τα οποία αποτελούν τη Νανοκλίμακα». 

Τέλος, στην Κατηγορία 2, εντοπίζεται 9 Μονάδες Ανάλυσης. Πρόκειται για 

απαντήσεις, στις οποίες οι φοιτητές εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο σειροθέτησαν τις 

τέσσερις κλίμακες, κάνοντας λόγο για την χρήση οργάνων παρατήρησης και 

συγκεκριμένα το ανθρώπινο μάτι και το μικροσκόπιο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, 

τα οποία ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι τα ακόλουθα, «(Στην Μακροκλίμακα 

ανήκουν αντικείμενα) εύκολα ορατά με το μάτι. (Στην Μικροκλίμακα ανήκουν 

αντικείμενα) δύσκολα διακριτά με το μάτι-βοήθεια μικροσκοπίου. (Στην Ατομική 

κλίμακα ανήκουν αντικείμενα) ορατά με το μικροσκόπιο. (Στην Νανοκλίμακα ανήκουν 

αντικείμενα) ορατά με ειδικά οπτικά μικροσκόπια.», «Η Μακροκλίμακα έχει να κάνει με 

όλα τα πράγματα που συμβαίνουν και είναι αισθητά ακόμη και με το γυμνό μάτι.», «(Η 

Νανοκλίμακα) δεν είναι ορατή με γυμνό μάτι». 
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Γράφημα 3.10: Κατηγορίες για το κριτήριο σειροθέτησης της Μακροκλίμακας, 

Μικροκλίμακας, Νανοκλίμακας και Ατομικής κλίμακας, από την μεγαλύτερη στην μικρότερη 

κλίμακα. 

 

 

Υποερώτημα Β 

 

 Στο δεύτερο υποερώτημα του τρίτου έργου του ερωτηματολογίου ζητούνταν 

από τους φοιτητές να ταξινομήσουν στα κουτιά, τα 8 αντικείμενα που τους δίνονταν, 

Α. ερυθρό αιμοσφαίριο, Β. Άτομο υδρογόνου, Γ. Μυρμήγκι, Δ. DNA (πλάτος), Ε. 

Μόριο νερού, Στ. Άνθρωπος, Ζ. Ιός, Η. Βακτήριο. Οι διάφορες ταξινομήσεις των 

αντικειμένων είχαν ως αποτέλεσμα την δημιουργία της εικόνας του γραφήματος 11, 

στο οποίο απεικονίζονται οι Μονάδες Ανάλυσης που εντοπίζονται σε κάθε επίπεδο. 

Πιο συγκεκριμένα και παρατηρώντας το γράφημα 3.11, καθίσταται φανερό ότι οι 

περισσότερες ΜΑ (51),  εντοπίζονται στο Επίπεδο 0. Η πλειοψηφία δηλαδή των 

συμμετεχόντων, φαίνεται ότι ταξινομούν σε λάθος κλίμακα-κουτί, τρία ή και 

περισσότερα από τα αντικείμενα που δίνονται. Ακολουθούν μόλις 4 ΜΑ, οι οποίες 

εντοπίζονται στο Επίπεδο 1. Πρόκειται για απαντήσεις, στις οποίες οι φοιτητές  

ταξινομούν δύο αντικείμενα σε λάθος κουτιά ή δύο τουλάχιστον αντικείμενα δεν τα 

τοποθετούν σε κανένα κουτί. Στο Επίπεδο 2, εντοπίζονται 3 ΜΑ, οι οποίες 

υποδεικνύουν λάθος ταξινόμηση των φοιτητών για ένα αντικείμενο ή απουσία 

αντιστοίχισης ενός αντικειμένου σε κάποιο από τα κουτιά. Τέλος, οι υπόλοιπες 2 ΜΑ, 

εντοπίζονται στο Επίπεδο 3. Σε αυτό το επίπεδο εντάσσονται όσες απαντήσεις  

εμφανίζουν σωστή ταξινόμηση και των οκτώ αντικειμένων στα σωστά κουτιά. Όσοι 

δηλαδή ταξινομούν τον άνθρωπο και το μυρμήγκι στο κουτί «Μακροκλίμακα», το 

ερυθρό αιμοσφαίριο και το βακτήριο στο κουτί «Μικροκλίμακα», το DNA κα τον ιό 
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στο κουτί «Νανοκλίμακα» και τέλος το άτομο υδρογόνου και το μόριο νερού στο κουτί 

«Ατομική κλίμακα».  

 

Γράφημα 3.11: Επίπεδα για την ταξινόμηση των αντικειμένων. 

Αναφορικά με το κριτήριο βάση του οποίου οι φοιτητές ταξινόμησαν τα 

αντικείμενα στα σωστά κουτιά, προέκυψε η εικόνα του γραφήματος 3.12. Πιο 

αναλυτικά και παρατηρώντας το γράφημα, είναι εμφανές ότι οι περισσότερες ΜΑ, 73 

στο σύνολο, εντοπίζονται στην Κατηγορία 1. Πρόκειται για τους φοιτητές, οι οποίοι 

δεν αιτιολόγησαν τον τρόπο με τον οποίο ταξινόμησαν τα οκτώ αντικείμενα που τους 

δίνονταν στα σωστά κουτιά ή εμφάνιζαν κάποια ασάφεια στην αιτιολόγησή τους. Στην 

κατηγορία αυτή συμπεριλήφθηκαν και απαντήσεις, οι οποίες δήλωναν τυχαία 

ταξινόμηση των αντικειμένων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτού του επιπέδου 

είναι, «Τα διαχώρισα με βάση τον τρόπο που μπορούμε να τα παρατηρήσουμε.», «Το 

μόριο νερού και το άτομο υδρογόνου ταιριάζουν καθώς πρόκειται για περιβαλλοντικά 

στοιχεία. Το ερυθρό αιμοσφαίριο και το βακτήριο αποτελούν στοιχεία του οργανισμού 

μας. Ο ιός και το DNΑ ανταποκρίνονται στην σύσταση και την επιρροή ενός οργανισμού. 

Ο άνθρωπος και το μυρμήγκι αποτελούν έμβια όντα, δηλαδή ζωντανοί οργανισμοί.», «Το 

άτομο υδρογόνου ανήκει στην ατομική κλίμακα λόγω του μεγέθους του.», «Η τοποθέτηση 

αντικειμένων στα κουτιά έγινε τυχαία». 

Η επόμενη κατηγορία, η οποία εμφανίζει 15 ΜΑ, είναι η Κατηγορία 2. Σε αυτή 

ανήκουν απαντήσεις στις οποίες για την αιτιολόγηση αντιστοίχισης των αντικειμένων, 

από τους φοιτητές, γίνεται αναφορά στην χρήση οργάνων παρατήρησης  και 

συγκεκριμένα το ανθρώπινο μάτι και το μικροσκόπιο, όπως φαίνεται στα ακόλουθα 

αποσπάσματα, «Πιστεύω ότι στην Μακροκλίμακα ανήκουν ο άνθρωπος και το μυρμήγκι, 

γιατί… μπορείς να το δεις με γυμνό μάτι…. Στα αμέσως επόμενα, στην Ατομική κλίμακα, 

έβαλα αυτά (άτομο υδρογόνου, μόριο νερού), γιατί αφορούν το άτομο και στη 

Νανοκλίμακα (DNA, ιός) γιατί είναι τα πιο δύσκολα να μελετηθούν και χρειάζονται 

τεχνολογίες που να μπορούν να τα εξετάσουν αυτά και πάρα πολύ καλά μικροσκόπια.», 
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«Στη Νανοκλίμακα (αντιστοίχισα) το άτομο υδρογόνου και το μόριο νερού γιατί είναι 

κάτι πολύ μικρό που δεν ανιχνεύεται με το μάτι. Στην Μακροκλίμακα (αντιστοίχισα) το 

ερυθρό αιμοσφαίριο και το DNA γιατί είναι κάτι που μπορούμε να το δούμε με το 

μικροσκόπιο. Στη Μικροκλίμακα (αντιστοίχισα) τον ιό και το βακτήριο, γιατί είναι κάτι 

που μπορεί να ανιχνευθεί με ειδικά εργαλεία. Στην Ατομική κλίμακα (αντιστοίχισα) το 

μυρμήγκι και τον άνθρωπο γιατί είναι ορατά στο ανθρώπινο μάτι». 

Ακολουθούν 8 Μονάδες Ανάλυσης, οι οποίες εντοπίζονται στην Κατηγορία 3, 

(Γράφημα 11). Πρόκειται για απαντήσεις στις οποίες οι φοιτητές για να εξηγήσουν το 

κριτήριο βάση του οποίου ταξινόμησαν τα αντικείμενα στα κουτιά, αναφέρθηκαν στην 

διαισθητική αντίληψη που έχουν για το μέγεθος. Σε αυτό το επίπεδο ανήκουν 

παραδείγματα όπως τα ακόλουθα, «Στη Νανοκλίμακα ταξινομούνται το άτομο 

υδρογόνου και το μόριο νερού, διότι έχουν το μικρότερο μέγεθος απ’ όλα.», «Το μόριο 

νερού (το κατατάσσω) στη Νανοκλίμακα καθώς είναι μικρότερη δομή και τέλος την 

μικρότερη δομή απ’ όλες, (κατατάσσω) το άτομο υδρογόνου στην ατομική κλίμακα.», 

«Στο κουτί 1 (μεγαλύτερο) τοποθέτησα τα ‘‘μεγαλύτερα’’ αντικείμενα και συνεχίζοντας 

με τον ίδιο τρόπο σκέψης έφτασα στο κουτί 4 (μικρότερο) με αυτά που θεωρούσα ως 

‘‘μικρότερα’’ αντικείμενα».  

   

Γράφημα 3.12: Κατηγορίες για το κριτήριο ταξινόμησης των αντικειμένων στα τέσσερα 

κουτιά. 

Υποερώτημα Γ 

 

Όσον αφορά στο τρίτο υποερώτημα αυτού του έργου, όπου ζητούνταν από τους 

φοιτητές να τοποθετήσουν τα οκτώ αντικείμενα που τους δίνονταν σε μια κλίμακα 

σύμφωνα με το μέγεθός τους, οι περισσότερες Μονάδες Ανάλυσης  (34 ΜΑ), 

εντοπίστηκαν στο Επίπεδο 1, (Γράφημα 3.13). Πρόκειται για απαντήσεις, στις οποίες 

οι φοιτητές τοποθέτησαν σε σωστή σειρά, στην κλίμακα που τους δόθηκε, μόνο τα 

αντικείμενα της Μακροκλίμακας, δηλαδή τον άνθρωπο και το μυρμήγκι, ενώ 
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εμφάνισαν έστω και ένα λάθος στην τοποθέτηση αντικειμένων σε κάποια από τις άλλες 

κλίμακες, όπως καταδεικνύουν τα ακόλουθα παραδείγματα, «άνθρωπος> μυρμήγκι> 

DNA> ερυθρό αιμοσφαίριο> μόριο νερού> βακτήριο> άτομο υδρογόνου> ιός», 

«άνθρωπος> μυρμήγκι> ερυθρό αιμοσφαίριο> DNA> βακτήριο> ιός> άτομο 

υδρογόνου> μόριο νερού», «άνθρωπος> μυρμήγκι> βακτήριο> ερυθρό αιμοσφαίριο> 

μόριο νερού> DNA> ιός> άτομο υδρογόνου». 

 

Γράφημα 3.13: Επίπεδα για την σειροθέτηση των αντικειμένων με βάση το μέγεθός τους. 

 

 Ακολουθούν με μικρή διαφορά στο Επίπεδο 0, 24 Μονάδες Ανάλυσης. 

Πρόκειται για κενές απαντήσεις ή απαντήσεις στις οποίες οι φοιτητές τοποθετούν σε 

λάθος σειρά, στην κλίμακα που τους δόθηκε, τα αντικείμενα της Μακροκλίμακας 

δηλαδή τον άνθρωπο και το μυρμήγκι. Ενδεικτικά παραδείγματα απαντήσεων, οι 

οποίες ανήκουν σε αυτό το επίπεδο είναι τα ακόλουθα, «DNA> άνθρωπος> μυρμήγκι> 

ερυθρό αιμοσφαίριο> ιός> βακτήριο> άτομο υδρογόνου>  μόριο νερού», «άνθρωπος> 

DNA> μυρμήγκι> ερυθρό αιμοσφαίριο> βακτήριο> ιός> μόριο νερού> άτομο 

υδρογόνου», «DNA> άνθρωπος> βακτήριο> άτομο υδρογόνου> ιός> ερυθρό 

αιμοσφαίριο> μόριο νερού> μυρμήγκι». Οι υπόλοιπες 2 ΜΑ, εντοπίζονται στο Επίπεδο 

2, όπου ανήκουν απαντήσεις με σωστή σειροθέτηση των αντικειμένων της 

Μακροκλίμακας και Μικροκλίμακας, δηλαδή του ανθρώπου, του μυρμηγκιού, του 

ερυθρού αιμοσφαιρίου και του βακτηρίου. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτού του 

επιπέδου είναι τα ακόλουθα, «άνθρωπος> μυρμήγκι> ερυθρό αιμοσφαίριο> βακτήριο> 

ιός> μόριο νερού> άτομο υδρογόνου> DNA», «άνθρωπος> μυρμήγκι> ερυθρό 

αιμοσφαίριο> βακτήριο> ιός> μόριο νερού> DNA> άτομο υδρογόνου». Στο Επίπεδο 

0, δεν εντοπίζεται καμία ΜΑ, γεγονός που καταδεικνύει ότι κανένας συμμετέχων δεν 

σειροθέτησε σωστά και τα οκτώ αντικείμενα στην κλίμακα που του δόθηκε. 
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4η Ερώτηση 

 

 Η συγκεκριμένη ερώτηση είχε στόχο τη διερεύνηση των απόψεων των 

φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, αναφορικά με το 

νόημα που αποδίδουν στον όρο Νανοτεχνολογία/Νανοεπιστήμη. Από την μελέτη των 

απαντήσεων τους προέκυψε η εικόνα του γραφήματος 3.14, όπου φαίνεται πως οι 

περισσότερες ΜΑ, 42 στο σύνολο, εντοπίζονται στο Επίπεδο 1. Πρόκειται για 

απαντήσεις οι οποίες βρίσκονται μακριά από την επιστημονική άποψη, δεν εμφανίζουν 

δηλαδή καμία αναφορά σε κάποια από τις Μεγάλες Ιδέες της Ν-ΕΤ, προσεγγίζουν την 

έννοια ανθρωποκεντρικά ή αναφέρονται σε γενικότητες, όπως φαίνεται στα ακόλουθα 

αποσπάσματα, «Είναι μια επιστήμη η οποία ασχολείται και μελετά διάφορα αντικείμενα 

εμβαθύνοντας στο νόημά τους για να βελτιώσει τη ζωή του ανθρώπου.», «Θεωρώ ότι 

αποτελεί εξέλιξη και καινοτομία στις φυσικές επιστήμες καθώς ερευνώνται και 

ερμηνεύονται κάτω από διαφορετικές παραμέτρους και κριτήρια. Επίσης έχει να κάνει 

με την εκμάθηση των φυσικών επιστημών στα παιδιά του δημοτικού μέσα από πειράματα 

στον πραγματικό κόσμο.», «Είναι η επιστήμη που ασχολείται με το νανόκοσμο, δηλαδή 

τον κόσμο των νάνων».  

 Ακολουθούν 33 ΜΑ, οι οποίες εντοπίζονται στο Επίπεδο 2. Πρόκειται για 

απαντήσεις οι οποίες εκφράζουν την μερικώς επιστημονική άποψη αναφορικά με τη 

νοηματοδότηση της Ν-ΕΤ. Είναι δηλαδή απαντήσεις, στις οποίες οι φοιτητές κάνουν 

λόγο για κάποια από τις Μις της Ν-ΕΤ αλλά όχι με σαφήνεια όπως προκύπτει από τα 

ακόλουθα παραδείγματα, «Η Νανοτεχνολογία/ Νανοεπιστήμη ασχολείται με εφαρμογές 

που αντιστοιχούν σε ιδιαίτερα μικρές κλίμακες/ διαστάσεις, μη αντιληπτές με τις 

αισθήσεις.», «Νανοτεχνολογία-Νανοεπιστήμη, ίσως είναι η επιστήμη που έχει να κάνει 

με πράγματα πολύ μικρά που δεν είναι εύκολο να τα δούμε χωρίς τη βοήθεια κάποιου 

οργάνου.», «Το νόημα που αποδίδω στον όρο Νανοτεχνολογία/ Νανοεπιστήμη είναι ότι 

με αυτή την επιστήμη μπορούμε να μελετήσουμε κι να δούμε πράγματα πολύ-πολύ μικρά 

που δεν μπορούμε να τα μελετήσουμε και να τα δούμε ούτε με το ανθρώπινο μάτι αλλά 

ούτε και με το μικροσκόπιο». 

 Με διαφορά λίγων μόλις μονάδων εντοπίζονται στο Επίπεδο 3, 23 ΜΑ οι οποίες 

υποδεικνύουν την επιστημονική άποψη, εμπεριέχουν δηλαδή αναφορές στις Μις της 

Ν-ΕΤ και συγκεκριμένα το «Μέγεθος», τα «Εργαλεία και Όργανα», τα «Μοντέλα» και 

τις «Εφαρμογές της Ν-ΕΤ». Παραδείγματα ΜΑ που ανήκουν σε αυτό το επίπεδο είναι, 

«Η νανοτεχνολογία/νανοεπιστήμη μελετούν φαινόμενα που συμβαίνουν στο νανόκοσμο. 

Δηλαδή στην πολύ μικρή κλίμακα των nm: 10⁻⁹. Τέτοια φαινόμενα μπορούν να είναι η 

παρατήρηση των ιών στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, η ανάλυση του αίματος κλπ.», 

«Νομίζω είναι η προσπάθεια αναπαράστασης μικρών πραγμάτων σε μεγαλύτερο μέγεθος 

με σκοπό την κατανόηση της λειτουργίας, αντίδρασης και συμπεριφοράς του. Π.χ. το τι 

γίνεται στην επιφάνεια ενός ξύλου όταν πέφτει νερό μπορεί να αναπαρασταθεί με την 

πτώση χαρτόμπαλων σε μια μακέτα με καρφιά.», «…Παραδείγματα θεωρούνται οι 

υδροφοβικές επιφάνειες που κατασκευάζονται από τους επιστήμονες για κινητές 

συσκευές, για τα αυτοκίνητα του μέλλοντος και για ρούχα τα οποία δε θα λερώνονται 
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ποτέ από υγρά στοιχεία». Τέλος στο Επίπεδο 0, εντοπίζονται 9 ΜΑ, οι οποίες δηλώνουν 

εννέα κενές απατήσεις. 

 

  

Γράφημα 3.14: Επίπεδα Κατανόησης για τη Νοηματοδότηση της Ν-ΕΤ.  
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4Ο Κεφάλαιο: Συμπεράσματα- Συζήτηση 

 

Η Ν-ΕΤ, αποτελεί έναν σύγχρονο διεπιστημονικό τομέα ο οποίος βρίσκει 

εφαρμογή σε τομείς, όπως η βιομηχανία τροφίμων, τα προϊόντα καλλωπισμού, η 

βιομηχανία υφασμάτων, η ιατρική και τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα. Βασική 

της ασχολία είναι η μελέτη αντικειμένων με διαστάσεις από 1-100nm περίπου, τα οποία 

διακρίνονται για ορισμένες μοναδικές ιδιότητες όπως είναι η τραχύτητα (bumpiness), 

η προσκόλληση (sticky) και η συνεχής κίνηση (shaky). Η ολοένα και αυξανόμενη 

ένταξή της στην καθημερινότητα των πολιτών έχει εγείρε συζητήσεις ως προς την 

αναγκαιότητα ένταξης της Ν-ΕΤ στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Βασικός της στόχος 

η δημιουργία νανοεγγράμματων πολιτών, ικανών να αποτελέσουν το μελλοντικό 

εργατικό δυναμικό που θα συμβάλλει στην πρόοδο και εξέλιξη της κοινωνίας, καθώς 

και η γεφύρωση του χάσματος που παρατηρείται κατά την διδασκαλία αντικειμένων 

διαφορετικών κόσμων. 

Οι κύριες ιδέες που περιλαμβάνει η Ν-ΕΤ, είναι οι εννιά «Μεγάλες Ιδέες», ένα 

σύνολο δηλαδή βασικών- θεμελιωδών εννοιών και συγκεκριμένα είναι το Μέγεθος και 

η κλίμακα, η Δομή της ύλης, οι Ιδιότητες εξαρτώμενες από το μέγεθος, οι Δυνάμεις και 

οι αλληλεπιδράσεις, η Αυτοοργάνωση, τα Όργανα και οι μετρήσεις, τα Μοντέλα και οι 

προσομοιώσεις, η Ν-ΕΤ και οι κοινωνικές, ηθικές και νομικές επιπτώσεις και τα 

Κβαντικά φαινόμενα. Μια ακόμη σημαντική παράμετρος της Ν-ΕΤ, είναι ο 

περιορισμένος αριθμός των ερευνών αναφορικά με τις απόψεις μαθητών και κυρίως 

φοιτητών σχετικά με φαινόμενα της κλίμακας του νάνο. 

Στην συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, παρουσιάζονται και συζητούνται τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν από την μελέτη των ερευνητικών αποτελεσμάτων. 

Καθεμία ενότητα του κεφαλαίου παρουσιάζει ξεχωριστά τα συμπεράσματα που 

προκύπτουν για κάθε ερευνητικό ερώτημα.  

 

4.1.Το φαινόμενο του Λωτού 

 

Η ανάλυση των απαντήσεων των φοιτητών αναφορικά με το φαινόμενο του 

Λωτού (ερευνητικό ερώτημα 1), κατέδειξε ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

εξέφρασε εναλλακτικές ιδέες, ιδέες δηλαδή οι οποίες βρίσκονται μακριά από την 

Επιστημονική άποψη, καθώς δεν εμφανίζουν κάποια αναφορά σε όρους του 

νανογραμματισμού σχετικούς με το φαινόμενο, όπως είναι οι λέξεις υδρόφοβο ή 

νανοτριχίδια. Πιο συγκεκριμένα οι περισσότεροι φοιτητές απέδωσαν την εξήγηση του 

φαινόμενου σε φυσικές ιδιότητες της επιφάνειας του φύλλου του λωτού, έκαναν λόγο 

δηλαδή στην επιφάνεια-υφή του υλικού, την ικανότητα απορρόφησής του ή την 

διαφορά βάρους της σταγόνας σε σχέση με το υλικό πρόσκρουσης. Οι υπόλοιποι,  

απέδωσαν την εξήγηση του φαινόμενου σε αφηρημένες έννοιες, όπως η επίδραση 

δυνάμεων μεταξύ σταγόνας νερού και επιφάνειας κατά την πτώση της σταγόνας 
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(δράση-αντίδραση), οι βαρυτικές δυνάμεις και η επίδραση πίεσης στην σταγόνα ή στα 

μόρια της σταγόνας νερού. Αντίστοιχα ευρήματα έχουν παρατηρηθεί και στις έρευνες 

των Πέικος (2016) και Τασσοπούλου (2017). Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι 

ορισμένοι συμμετέχοντες εμφάνισαν ασάφειες στην προσπάθειά τους να εξηγήσουν το 

φαινόμενο, ενώ μόνο τρεις φοιτητές εντάχθηκαν στην επιστημονική άποψη, κάνοντας 

λόγο για υδρόφοβες και υδρόφιλες επιφάνειες. 

 

4.2. Το φαινόμενο της σαύρας Gecko 

 

Αναφορικά με τις απαντήσεις των φοιτητών ως προς την εξήγηση του 

φαινομένου προσκόλλησης της σαύρας gecko (ερευνητικό ερώτημα 2), προέκυψαν τα 

εξής. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων εξέφρασε εναλλακτικές ιδέες ως προς την 

ικανότητα προσκόλλησης της σαύρας, οι οποίες αφορούσαν (1) χαρακτηριστικά στα 

πόδια της σαύρας, (2) αφηρημένες έννοιες, είτε (3) την επιφάνεια/σχήμα ποδιού 

σαύρας και επιφάνεια στήριξης. Αντίστοιχα ευρήματα έχουν παρατηρηθεί και στις 

έρευνες των Σακελλάρη και Μάνου (2017) και Αλεξίου, Πέικος και Μάνου (2017).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέραν αυτών των ιδεών, αρκετοί φοιτητές διατύπωσαν 

ασάφειες ως προς την εξήγηση του φαινομένου, ενώ μόνο τέσσερις συμμετέχοντες 

εξέφρασαν επιστημονική άποψη χρησιμοποιώντας όρους νανογραμματισμού, όπως οι 

λέξεις νανοπροεξοχές και νανοτριχίδια. 

 

4.3. Ταξινόμηση και σειροθέτηση κλιμάκων και αντικειμένων 

 

Όσον αφορά στην σειροθέτηση των τεσσάρων κλιμάκων, Μακροκλίμακα, 

Μικροκλίμακα, Νανοκλίμακα και Ατομική κλίμακα, από τη μεγαλύτερη στην 

μικρότερη (ερευνητικό ερώτημα 3), από τις απαντήσεις των φοιτητών αναδείχθηκε η 

μειωμένη ικανότητά τους ως προς την σωστή σειροθέτηση. Οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες δηλαδή σειροθέτησαν λάθος την Μακροκλίμακα, καταδεικνύοντας την 

έλλειψη γνώσης ότι η Μακροκλίμακα αποτελεί την μεγαλύτερη από τις τέσσερις 

κλίμακες. Λίγοι ήταν οι συμμετέχοντες που εμφάνισαν σωστή σειροθέτηση της 

Μακροκλίμακας, είτε Μακροκλίμακας και Μικροκλίμακας, ενώ μόλις τέσσερις 

φοιτητές πραγματοποίησαν σωστή σειροθέτηση και των τεσσάρων κλιμάκων από την 

μεγαλύτερη προς την μικρότερη, ακολούθησαν δηλαδή τη σειρά Μακροκλίμακα, 

Μικροκλίμακα, Νανοκλίμακα και Ατομική κλίμακα. Ως προς την αιτιολόγηση της 

απάντησής τους, η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών παρουσίασε ασαφείς ή κενές 

απαντήσεις, ενώ ορισμένοι αναφέρθηκαν στη διαισθητική αντίληψή που έχουν για το 

μέγεθος και ακόμη λιγότεροι στη χρήση οργάνων παρατήρησης, όπως το μικροσκόπιο 

και το ανθρώπινο μάτι. 
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Ως προς την ανάλυση των απαντήσεων αναφορικά με την ταξινόμηση των οκτώ 

αντικειμένων στη σωστή κλίμακα (ερευνητικό ερώτημα 4) και την σειροθέτηση των 

αντικειμένων με βάση το μέγεθός τους (ερευνητικό ερώτημα 5), προέκυψαν τα εξής. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών παρουσίασε μεγάλη δυσκολία στη σωστή 

ταξινόμηση των αντικειμένων που τους είχαν δοθεί στις τέσσερις κλίμακες, καθώς οι 

περισσότεροι ταξινόμησαν σε λάθος κλίμακα τρία ή περισσότερα αντικείμενα, ενώ 

μόλις δυο συμμετέχοντες ταξινόμησαν όλα τα αντικείμενα στα σωστά κουτιά-

κλίμακες. Ως προς την αιτιολόγηση της απάντησής τους, οι περισσότεροι φοιτητές  

παρουσίασαν ασάφειες ή την απέδωσαν σε τυχαία ταξινόμηση, ενώ ορισμένοι φοιτητές   

έκαναν λόγο για την χρήση οργάνων παρατήρησης, όπως το μικροσκόπιο και το 

ανθρώπινο μάτι και ακόμη λιγότεροι αναφέρθηκαν στη διαισθητική αντίληψή που 

έχουν για το μέγεθος. 

Από την άλλη, κατέστη φανερό, ότι η πλειοψηφία των φοιτητών σειροθέτησε 

σωστά μόνο τα αντικείμενα του Μακρόκοσμου, δηλαδή τον άνθρωπο και το μυρμήγκι, 

παρουσιάζοντας λάθη στη σειροθέτηση των αντικειμένων του Μικρόκοσμου, 

Νανόκοσμου και Ατομικού κόσμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και οι απαντήσεις των 

φοιτητών αναφορικά με τη σειροθέτηση των αντικειμένων ήταν καλύτερες από εκείνες 

της ταξινόμησης των αντικειμένων, όπως προκύπτει και από άλλες έρευνες (Πέικος, 2016· 

Τασσοπούλου, 2017),  κανένας συμμετέχων δεν σειροθέτησε σωστά τα αντικείμενα 

όλων των κόσμων, ενώ μόλις δυο σειροθέτησαν σωστά τα αντικείμενα του 

μακρόκοσμου και του μικρόκοσμου, δηλαδή τον άνθρωπο, το μυρμήγκι, το ερυθρό 

αιμοσφαίριο και το βακτήριο.  

 

4.4. Νοηματοδότηση της Ν-ΕΤ 

 

Από την ανάλυση των απαντήσεων των φοιτητών αναφορικά με τη 

νοηματοδότηση της Ν-ΕΤ(ερευνητικό ερώτημα 6), προέκυψε ότι η πλειοψηφία 

εκφράζει απόψεις μακριά από την επιστημονική άποψη. Οι φοιτητές δηλαδή δεν 

εμφανίζουν καμία αναφορά σε κάποια από τις Μεγάλες Ιδέες της Ν-ΕΤ, αντίθετα 

προσεγγίζουν την έννοια ανθρωποκεντρικά ή αναφέρονται σε γενικότητες, συνδέοντας 

την έννοια απλά με κάτι μικρό. Αντίστοιχα αποτελέσματα έχουν προκύψει σε έρευνες 

που διενεργήθηκαν στην Ελλάδα σε μαθητές δημοτικών σχολείων (Πέικος, 2016· 

Τασσοπούλου, 2017), όχι όμως και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε διεθνές 

επίπεδο (Castellini et al., 2007), στην οποία προκύπτει ότι μικρό ποσοστό των 

συμμετεχόντων συνδέει τη νανοτεχνολογία με κάτι μικρό. Η προσέγγιση αυτή από τους 

φοιτητές της παρούσας έρευνας ως προς τη νοηματοδότηση της Ν-ΕΤ, ίσως σχετίζεται 

με το γεγονός ότι το πρώτο συνθετικό των λέξεων νανοτεχνολογία και νανοεπιστήμη, 

δηλαδή το πρόθεμα νάνο παραπέμπει στην ελληνική λέξη νάνος, η οποία δηλώνει έναν 

μικρό άνθρωπο. 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι το κριτήριο για να κατηγοριοποιηθεί μια απάντηση στο 

επίπεδο της Επιστημονικής άποψης, ήταν η αναφορά σε μια από τις 5 Μεγάλες Ιδέες, 

οι οποίες είχαν ενσωματωθεί στα έργα του ερωτηματολογίου. Από τις απαντήσεις που 

κατηγοριοποιήθηκαν ως επιστημονικές, οι περισσότερες είχαν αναφορά στις ΜΙ 

«Μέγεθος» και «Εργαλεία και Όργανα». 

Καταληκτικά και συνδέοντας τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας με τις 

έρευνες που μελετήθηκαν και εμφανίζονται συγκεντρωτικά στον πίνακα 1.4.1, είναι 

σημαντικό να αναφερθούν τα ακόλουθα. Πρωταρχικός σκοπός παρουσίασης των 

συγκεκριμένων ερευνών ήταν η ανάδειξη του περιορισμένου αριθμού μελετών σχετικά 

με έννοιες και φαινόμενα της Ν-ΕΤ σε εγχώριο επίπεδο και συγκεκριμένα, έχοντας ως 

δείγμα φοιτητές. Οι περισσότερες δηλαδή έρευνες αφορούσαν μαθητές δημοτικού 

σχολείου ή εκπαιδευτικούς. Ένα ακόμη σημείο σύνδεσης της παρούσας μελέτης με τις 

παραπάνω, αποτελούν τα κοινά συμπεράσματα αναφορικά με το επίπεδο κατανόησης 

των μαθητών/φοιτητών/εκπαιδευτικών. Σύμφωνα δηλαδή με την βιβλιογραφική 

επισκόπηση, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων εμφανίζει ιδέες οι οποίες βρίσκονται 

μακριά από την επιστημονική άποψη, αναφορικά με το φαινόμενο του Λωτού και το 

φαινόμενο της σαύρας Γκέκο (όπως π.χ. στην έρευνα των Αλεξίου, Πέικος και Μάνου, 

2017), όπως προέκυψε δηλαδή και στην παρούσα μελέτη όπου οι περισσότεροι 

φοιτητές εμφάνισαν εναλλακτικές ιδέες αποδίδοντας τα φαινόμενα σε φυσικές 

ιδιότητες και χαρακτηριστικά ορατά στον μακρόκοσμο. Μειωμένη είναι επίσης η 

ικανότητα σειροθέτησης των αντικειμένων και η γνώση τους για την έννοια της Ν-ΕΤ 

(π.χ. Castellini & al., 2007, O’Connor & Hayden, 2007, Πέικος, Παπαδοπούλου και 

Μάνου, 2015, Σπύρτου, Πέικος και Μάνου, 2016), όπως και στην παρούσα μελέτη 

όπου οι φοιτητές εμφανίζουν δυσκολία στην σειροθέτηση της Μακροκλίμακας, 

Μικροκλίμακας, Νανοκλίμακας και Ατομικής κλίμακας από την μεγαλύτερη στην 

μικρότερη, καθώς και των αντικειμένων που ανήκουν σε αυτές τις κλίμακες, ενώ 

νοηματοδοτούν την έννοια της Ν-ΕΤ συνδέοντας την αόριστα με κάτι μικρό. Οι δυο 

αυτές παράμετροι αποτελούν και τους λόγους ένταξης- παρουσίασης των ερευνών 

στην βιβλιογραφική επισκόπηση της παρούσας μελέτης, γεγονός που ενισχύει την 

αναγκαιότητα και ως ένα βαθμό την αξιοπιστία της έρευνας. 

 

4.5. Περιορισμοί της έρευνας και προτάσεις για το μέλλον 

 

Στην παρούσα μελέτη διακρίνονται κάποιοι περιορισμοί, οι οποίοι δεν 

επιτρέπουν την γενίκευση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν. Αρχικά η επιλογή του 

δείγματος έγινε βάση βολικής δειγματοληψίας, γεγονός που ίσως καθιστά το δείγμα μη 

αντιπροσωπευτικό για την εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων σε όλους τους φοιτητές 

Παιδαγωγικών τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης . Ως δείγμα επιλέχθηκαν φοιτητές, 

οι οποίοι βρίσκονταν στο ίδιο εκπαιδευτικό ίδρυμα με αυτό της ερευνήτριας, χωρίς 

προηγουμένως να πραγματοποιηθεί εξέταση κάποιου χαρακτηριστικού τους.  

Επιπλέον, το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα, το γραπτό  
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ερωτηματολόγιο τεσσάρων ερωτήσεων. Τα αναπάντητα ερωτήματα και η έλλειψη 

διευκρινίσεων σε κάποιες απαντήσεις των φοιτητών θα μπορούσαν ωστόσο να 

αποφευχθούν με τη χρήση ενός ακόμη ερευνητικού εργαλείου και συγκεκριμένα της 

συνέντευξης για μικρότερο και επιλεγμένο δείγμα. Με την συνέντευξη η ερευνήτρια 

θα είχε τη δυνατότητα επιπλέον ερωτήσεων, οι οποίες θα βοηθούσαν στην τεκμηρίωση 

των απόψεων των συμμετεχόντων και κατά συνέπεια στην σφαιρικότερη παρουσίαση 

τους, γεγονός που αποτελεί τον κύριο σκοπό της παρούσας έρευνας. 

Σε μια μελλοντική έρευνα θα ήταν επίσης χρήσιμο να αυξηθεί ο αριθμός των 

συμμετεχόντων, των φοιτητών δηλαδή του Παιδαγωγικού Τμήματος, είτε να 

συμμετέχουν φοιτητές από διάφορα τμήματα της Ελλάδας, ώστε να διερευνηθούν οι 

αντιλήψεις τους αναφορικά με έννοιες και φαινόμενα της Ν-ΕΤ και οι πιθανές 

παράμετροι που τις επηρεάζουν, όπως είναι για παράδειγμα η ενασχόληση τους με 

εργασίες ανάλογου θέματος. Μια ακόμη ιδέα θα ήταν η προσθήκη ορισμένων 

ερωτήσεων αναφορικά με κάποιες ακόμη έννοιες της Ν-ΕΤ, όπως είναι για παράδειγμα 

τα μοντέλα και ο ρόλος τους.   
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Παράρτημα 
 

Ημερομηνία: ……………………………… 

Ον/νυμο: ……………………………………………………… 

 

1. Έστω ότι ρίχνουμε ίδια ποσότητα νερού στην επιφάνεια ενός ξύλου (σχήμα Α) και 

στην επιφάνεια ενός φύλλου φυτού (σχήμα Β).  

α) Παρατήρησε και περίγραψε το σχήμα της σταγόνας του νερού σε κάθε περίπτωση. 

β) Χρησιμοποιώντας λέξεις και σχήμα, δώσε μία πιθανή  εξήγηση για τη διαφορά στο 

σχήμα της σταγόνας. 

              Σχήμα Α                                                                                                Σχήμα Β  

 

Α  

 

 

 

 

 

Β 
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2. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται μία σαύρα (σαμιαμίδι) σκαρφαλωμένη σε τοίχο. 

Πώς θα ερμήνευες την ικανότητα της σαύρας να «κολλάει» στον τοίχο; Περίγραψε με 

λέξεις και σχήμα. 
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3. α) Αντιστοίχισε κάθε μια από τις έννοιες «Νανοκλίμακα, Μικροκλίμακα,  

Μακροκλίμακα, και Ατομική κλίμακα», σ’ ένα από τα παρακάτω κουτιά, ώστε αυτά 

να βρίσκονται σε σειρά από το μεγαλύτερο (κουτί 1) στο μικρότερο (κουτί 4). 

Αιτιολόγησε την απάντησή σου. 

 

β) Ταξινόμησε τα παρακάτω αντικείμενα στα κουτιά και αιτιολόγησε. 

Α. Ερυθρό αιμοσφαίριο      Β. Άτομο υδρογόνου         Γ. Μυρμήγκι  Δ. DNA (πλάτος) 

   

E. Μόριο νερού    Στ. Άνθρωπος                    Ζ. Ιός   Η. 

Βακτήριο 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

γ) Τοποθέτησε τα παραπάνω αντικείμενα σύμφωνα με το μέγεθός τους κατά 

προσέγγιση, στην κλίμακα που ακολουθεί: 
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Υπόδειξη:  

1) Με nm συμβολίζουμε το νανόμετρο, με μm το μικρόμετρο, με mm το χιλιοστό και 

m το μέτρο 

2) Ισχύει 1 m=1.000.000.000 nm, 1m=1.000.000 μm, 1m=1.000 mm 
 

 

 

4. Ποιο νόημα αποδίδεις στον όρο Νανοτεχνολογία/ Νανοεπιστήμη; Δώσε 

παραδείγματα που νομίζεις ότι έχουν σχέση με την Νανοτεχνολογία-Νανοεπιστήμη. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


