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Περίληψη 
Στην παρούσα πτυχιακή εργασία εισάγονται, αρχικά, θέματα που αφορούν τη 

νανοτεχνολογία και την κριτική σκέψη. Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

παρουσιάζονται βασικές πτυχές της νανοτεχνολογίας και κυρίως η σχέση της 

νανοτεχνολογίας με την καθημερινότητα. Επίσης, παρουσιάζονται βασικές πτυχές της 

κριτικής σκέψης και η  αναγκαιότητα ανάπτυξής της στην σημερινή εποχή. Έπειτα 

αναλύεται το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο εφαρμόστηκε  στις διδακτικές παρεμβάσεις 

που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος Παιδαγωγική Γνώση 

Περιεχομένου στις Φυσικές Επιστήμες, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης γίνεται αξιολόγηση και 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων σχετικά με την επίτευξη των στόχων οι οποίοι είχαν 

τεθεί σε κάθε διδακτικό δίωρο. Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα τα οποία 

προέκυψαν από τη μελέτη των αποτελεσμάτων.  

Το ερευνητικό ερώτημα το οποίο καλείται να απαντηθεί μέσω αυτής της πτυχιακής 

εργασίας είναι αν μέσα από το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε μπορούν να 

εξελιχθούν δεξιότητες και διαθέσεις της κριτικής σκέψης σε θέματα νανοτεχνολογίας.  

 

Λέξεις κλειδιά: Νανοτεχνολογία, κριτική σκέψη, δεξιότητες, διαθέσεις.  
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Abstract 
In this study, there is initially an introduction on subjects about Nanotechnology and 

Critical Thinking. After a theoretical review below is a description on basic aspects of 

Nanotechnology and mainly the relationship of Nanotechnology with daily life. Also 

there is a description on basic aspects of Critical Thinking and the need to develop  

Critical Thinking in our days. Then  has been analysed the Training material which has 

been applied during of the educational  interventions during the subject Pedagogical 

Knowledge of Content at the University of Western Macedonia. Furthermore there is a 

presentation of the results about the achieving of the aims of the educational  

interventions. In conclusion there is a presentation of the conclusions which have 

emerged from the study of the results. 

 

The question which must be replied in this study is if due to the Training material can be 

developed skills and dispositions of Critical Thinking on subjects about Nanotechnology.  

Keywords: Nanotechnology, critical thinking, skills, dispositions. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Θεωρητικό μέρος 

1.1 Νανοεπιστήμη - Νανοτεχνολογία [Ν-ΕΤ] 

1.1.1 Ορισμός Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας 

Σύμφωνα με το Royal Society and the Royal Academy of Engineering (2004) «η 

νανοεπιστήμη σχετίζεται με τη μελέτη των φαινομένων και τον χειρισμό υλικών σε ατομική, 

μοριακή και μακρομοριακή κλίμακα, όπου οι ιδιότητες διαφέρουν σημαντικά από εκείνες 

σε μεγαλύτερη κλίμακα. Η νανοτεχνολογία έχει να κάνει με το σχεδιασμό, τον 

χαρακτηρισμό, την παραγωγή και την εφαρμογή  δομών, συσκευών και συστημάτων 

ελέγχοντας το σχήμα και το μέγεθος σε κλίμακα νανομέτρου» (Royal Society and the 

Royal Academy of Engineering. 2004 σσ. 5). 

 

1.1.2 Νανοκλίμακα 
«Η νανοκλίμακα προσδιορίζεται προσεγγιστικά στο εύρος 1-100 nm, με αντικείμενα 

αναφοράς τις πρωτεΐνες, τους ιούς και το μόριο του DNA» (Σπύρτου, Μάνου, Πέικος, 

Παπαδοπούλου 2018). Η νανοκλίμακα αποτελεί συνέχεια της μικροκλίμακας. «Το 

κατώτατο όριο της μικροκλίμακας  θεωρείται περίπου στα 200 nm με χαρακτηριστικά 

αντικείμενα αναφοράς  τα ερυθρά αιμοσφαίρια και τα βακτήρια» (Σπύρτου και συν. 2018 

σελ 27). Τέλος, η μικροκλίμακα αποτελεί συνέχεια της μακροκλίμακας. «Το κατώτατο 

όριο της μακροκλιμακας θεωρείται περίπου το εύρος 50-100 μm, στην οποία 

περιλαμβάνονται αντικείμενα που μπορούν να παρατηρηθούν με γυμνό μάτι, όπως είναι ο 

άνθρωπος και το μυρμήγκι» (Σπύρτου και συν. 2018 σελ. 27). Προκειμένου να 

αντιληφθεί κανείς το μέγεθος των αντικειμένων που υπάρχουν στην νανοκλίμακα, 

μπορεί να σημειωθεί πως το μέγεθος του ενός nm είναι τόσο, όσο μεγαλώνει το 

ανθρώπινο νύχι σε ένα δευτερόλεπτο1. 

                                                           
1 https://www.sarajevomag.gr/cyborg/issues/03/i03_p41_nano.html 

https://www.sarajevomag.gr/cyborg/issues/03/i03_p41_nano.html


 

9 

 

1.1.3 Ν-ΕΤ στη Φύση: Το Φαινόμενο του Λωτού 

Παρακάτω περιγράφεται με συντομία το φαινόμενο του λωτού. 

Ο λωτός είναι ένα υδρόβιο ασιατικό φυτό το οποίο αναπτύσσεται σε λιμνάζοντα νερά και 

λασπώδη περιβάλλοντα. Παρά το γεγονός όμως ότι αναπτύσσεται σε τέτοιου είδους 

περιοχές έχει την ιδιότητα να διατηρεί τα φύλλα του στεγνά και καθαρά. Αυτό συμβαίνει 

καθώς όπως έχει παρατηρηθεί όταν μια σταγόνα νερού πέσει πάνω στα φύλλα του λωτού 

αποκτά σφαιρικό σχήμα και κυλάει στην επιφάνεια των φύλλων παρασύροντας μαζί 

σωματίδια βρωμιάς και λάσπης. Η ικανότητα αυτή του λωτού να διατηρεί δηλαδή την 

επιφάνεια των φύλλων του στεγνή και καθαρή είναι γνωστή ως το φαινόμενο του λωτού 

(Σπύρτου και συν. 2018). Ο αυτοκαθαρισμός του φύλλου του λωτού γίνεται με τον εξής 

τρόπο:«Ένα σωματίδιο που επικάθεται στο φύλλο του λωτού μοιάζει με έναν φακίρη που 

ξαπλώνει σε μια επιφάνεια με καρφιά. Η επιφάνεια επαφής και οι δυνάμεις συνάφειας 

(adhesion) μεταξύ ενός σωματιδίου και της επιφάνειας είναι πολύ μικρή. Αν το νερό 

κυλήσει σε μια τέτοια  επιφάνεια, τα μολυσματικά σωματίδια συλλέγονται από τις σταγόνες, 

δηλαδή προσκολλώνται (adhere) στην επιφάνεια των σταγόνων, και στη συνέχεια 

απομακρύνονται από αυτές καθώς κυλλάνε κατά μήκος της επιφάνειας» (Σπύρτου και συν. 

2018 σελ. 33).   

1.1.4 Ν-ΕΤ στην Καθημερινή Ζωή: Προϊόντα Νανοτεχνολογίας 

«Η Ν-ΕΤ αναμένεται να επηρεάσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων θετικά αλλά και 

αρνητικά» (Μάνου & Σπύρτου 2013). Από τη μια πλευρά μέσω της Ν-ΕΤ προσφέρονται 

νέες λύσεις για διάφορα προβλήματα όπως η ποιότητα του πόσιμου νερού και η θεραπεία 

ασθενειών. Από την άλλη όμως δημιουργούνται προβληματισμοί οι οποίοι αφορούν τις 

πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των νέων τεχνολογικών προϊόντων και το πώς αυτά θα 

επηρεάσουν την ποιότητα ζωής του ανθρώπου (Μάνου & Σπύρτου 2013). 

Στην αγορά κυκλοφορούν ήδη προϊόντα, τα υλικά των οποίων στηρίζονται στην 

νανοτεχνολογία. «Οι ιδιότητες της ύλης μπορούν να αλλάξουν καθώς αλλάζει το μέγεθος 

και η κλίμακα. Συγκεκριμένα, καθώς το μέγεθος ενός υλικού πλησιάσει τη νανοκλίμακα, 
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εμφανίζει νέες ιδιότητες που οδηγούν σε νέες λειτουργίες» (Μάνου, Σπύρτου, 

Χατζηκρανιώτης, Καριώτογλου 2015).  Έτσι, για παράδειγμα2:  

● Υλικά νανοκλίμακας είναι ενσωματωμένα σε μια ποικιλία από προϊόντα 

προσωπικής φροντίδας. Ενδεικτικά διοξείδιο του τιτανίου και οξείδιο του 

ψευδαργύρου ενσωματώνονται στα αντηλιακά, για να παρέχουν προστασία από 

από την υπεριώδη ακτινοβολία, καθιστώντας τα εν λόγω προϊόντα αόρατα στο 

δέρμα. 

● Τα νανοσωματίδια χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στην κατάλυση για 

την ενίσχυση των χημικών αντιδράσεων. Αυτό μειώνει την ποσότητα των 

καταλυτικών υλικών τα οποία είναι αναγκαία για να παράγουν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα. Έτσι γίνεται εξοικονόμηση χρημάτων και μείωση των ρύπων. 

● Η νανοτεχνολογία θα μπορούσε να βοηθήσει στην κάλυψη της ανάγκης για 

καθαρό, πόσιμο νερό, μέσω της ταχείας ανίχνευσης και φιλτραρίσματος των 

ακαθαρσιών στο νερό με χαμηλό κόστος. 

● Ερευνητές έχουν αναπτύξει χαρτοπετσέτες από νανοΰφασμα κατασκευασμένο 

από μικροσκοπικά καλώδια τα οποία μπορούν να απορροφήσουν 20 φορές το 

βάρος τους σε λάδι. 

● Η νανοτεχνολογία χρησιμοποιείται ήδη για τη βελτίωση πολλών νέων ειδών 

μπαταριών οι οποίες φορτίζονται ταχύτερα, είναι πιο αποτελεσματικές και 

ελαφρύτερες. 

1.1.5. Κίνδυνοι από τη Χρήση Νανοτεχνολογίας 

Στην έκθεση σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: 

«Towards a Strategic Nanotechnology Action Plan» αναφέρεται πως: Οι συμμετέχοντες 

ανέφεραν τα επίπεδα των κινδύνων που περιμένουν από τη νανοτεχνολογία σε πολλούς 

τομείς. Προσδοκίες για κινδύνους σε τομείς όπως Τ.Π.Ε, ενέργεια, κατασκευές, 

αεροδιαστημική και προστατευτικό εξοπλισμό είναι μέτριες ή ανύπαρκτες. Η τροφή, το 

περιβάλλον και η γεωργία θεωρούνται τομείς υψηλού ή πολύ υψηλού κινδύνου 

(European Commission 2009-2010). «Eποµένως, παράλληλα µε την τεχνολογική 

                                                           
2 https://www.nano.gov/you/nanotechnology-benefits 

https://www.nano.gov/you/nanotechnology-benefits
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ανάπτυξη, αναγκαίο είναι να επιχειρείται ενδεδειγµένη έρευνα και ανάπτυξη ώστε να 

προκύπτουν ποσοτικά δεδοµένα τοξικολογίας και οικοτοξικολογίας (συµπεριλαµβάνονται 

δεδοµένα που αφορούν δόσεις απόκρισης και έκθεσης τόσο για τον άνθρωπο όσο και για 

το περιβάλλον)» (Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2004) 

1.1.6. Εκπαιδευτική Αξία Ν-ΕΤ 

Προκειμένου να εφαρμοστούν οι δυνατότητες τις οποίες παρέχει η νανοτεχνολογίας στην 

ΕΕ είναι αναγκαίος ένας μεγάλος αριθμός επιστημών και τεχνολόγων οι οποίοι θα έχουν 

τη δυνατότητα να παράγουν γνώση και να την εφαρμόζουν στη βιομηχανία. Λόγω του 

γεγονότος ότι η νανοτεχνολογία ενέχει κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου «η ΕΕ 

χρειάζεται επίσης κατάλληλα εκπαιδευµένους τοξικολόγους και αξιολογητές 

επικινδυνότητας» (Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2004. σσ. 17) οι οποίοι θα 

αξιολογούν τους κινδύνους αυτούς και θα φροντίζουν για την αντιμετώπισή τους. Η 

νανοτεχνολογία ως ένας καινούργιος κλάδος μπορεί να προσελκύσει και να απασχολήσει 

ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπινου δυναμικού, κυρίως νέων ερευνητών και επιστημόνων. 

Προκειμένου όμως οι μαθητές να επιλέξουν μια σχετική καριέρα  καθοριστικό ρόλο για 

την πρόκληση του ενδιαφέροντος τους και την ενημέρωσή τους αποτελεί η σχολική 

διαδικασία (Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2004). 

Στην καθημερινότητά τους οι μαθητές χρησιμοποιούν πιθανόν προϊόντα της Ν-ΕΤ (όπως 

π.χ. κινητά τηλέφωνα, υφάσματα, αθλητικό εξοπλισμό). Το ενδιαφέρον των μαθητών για 

τις Φυσικές Επιστήμες θα μπορούσε να προσελκυστεί μέσω μιας διδασκαλίας η οποία θα 

επικεντρωνόταν στις εφαρμογές της Ν-ΕΤ. (Μάνου & Σπύρτου 2013). Έρευνες που 

αφορούν τους παράγοντες για την αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις 

Φυσικές Επιστήμες, έχουν δείξει ότι το ενδιαφέρον των μαθητών αυξάνεται όταν το 

γνωστικό αντικείμενο το οποίο διδάσκεται έχει άμεση σχέση με την καθημερινότητά 

τους (Brooks & Brooks 1993). Λόγω του γεγονότος ότι η Ν-ΕΤ αναμένεται να επηρεάσει 

σημαντικά πολλούς τομείς στο μέλλον οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση «να 

χειρίζονται θέματα τη καθημερινής τους ζωής που βασίζονται στη Ν-ΕΤ, να έχουν δηλαδή 

«νανογραμματισμό»» (Σπύρτου και συν. 2018) 
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1.2 Κριτική Σκέψη 

1.2.1 Αναγκαιότητα Καλλιέργειας της Κριτικής Σκέψης  

Ζούμε στην εποχή της πληροφόρησης. Η επιδίωξη για πληροφόρηση έχει γίνει μέρος της 

καθημερινότητας και συχνά πολλοί άνθρωποι είναι απασχολημένοι με την ταυτόχρονη 

εκτέλεση πολλών ενεργειών, ενημερώνοντας το facebook ή άλλες σελίδες στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης (Halpern 2014). Το διαδίκτυο αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι 

στη καθημερινότητα των περισσότερων ανθρώπων, με πλούτο πληροφοριών που 

ξεπερνά οτιδήποτε μπορούσαμε να φανταστούμε πριν μια δεκαετία (Halpern 2014). Σε 

μια εποχή πληροφορίας με γρήγορα μεταβαλλόμενες συνθήκες σε όλες τις πτυχές της 

ζωής οι δεξιότητες της κριτικής σκέψης έχουν αποκτήσει μεγάλη σημασία (Akyüz & 

Samsa 2009). Η κριτική σκέψη σχετίζεται με τα εφόδια που χρειάζεται να έχει ένας 

άνθρωπος ώστε να λαμβάνει αποφάσεις που μπορούν να βελτιώσουν το μέλλον της 

κοινωνίας αντί να την επιβαρύνουν (Facione 2011). Ερευνητές που έχουν ασχοληθεί με 

την κριτική σκέψη έχουν δημιουργήσει λίστες με τις δεξιότητες που θεωρούνται 

αναγκαίες για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Σύμφωνα με την Halpern (2014 σσ. 

19) ένα κριτικά σκεπτόμενο άτομο θα πρέπει: 

● Να αναγνωρίζει τη σημασιολογική κλίση (semantic slanting), δηλαδή το πότε 

χρησιμοποιούνται σκόπιμα λέξεις ώστε να επιτευχθούν στόχοι όπως η δημιουργία 

συγκεκριμένων στάσεων ή η ενίσχυση πεποιθήσεων. Επίσης να αναγνωρίζει  την 

ενοχή μέσω της συσχέτισης (guild by association), δηλαδή ένα αρνητικό 

συναίσθημα που προσπαθεί κάποιος να προκαλέσει για ένα γεγονός που δεν 

σχετίζεται άμεσα με το άτομο αναφοράς αλλά με κάποιο άλλο άτομο που 

σχετίζεται μαζί του 

● Να αναζητά αντιφατικά στοιχεία. 

● Να χρησιμοποιεί την μεταγνώση που επιτρέπει σε έναν αρχάριο να παρακολουθεί 

τη δική του συλλογιστική πορεία και να αποφασίζει πότε χρειάζεται επιπλέον 

βοήθεια. 

● Να παίρνει ρίσκα: ωφέλιμες αξιολογήσεις. 
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● Να επιλέγει μια αιτιολογημένη μέθοδο προκειμένου να επιλέξει ανάμεσα σε 

διάφορες πιθανές ενέργειες. 

● Να δίνει εξηγήσεις για επιλογές καθώς και να διαφοροποιεί το στυλ και την 

ποσότητα λεπτομερειών στις εξηγήσεις σε συνάρτηση με το ποιος λαμβάνει τις 

πληροφορίες. 

● Να ανακαλεί σχετικές πληροφορίες όταν αυτό είναι αναγκαίο. 

● Να χρησιμοποιεί δεξιότητες για την αποτελεσματική εκμάθηση νέων τεχνικών 

και να σχετίζει τις νέες γνώσεις με πληροφορίες που είχε μάθει προηγουμένως. 

● Να χρησιμοποιεί αριθμητικές γνώσεις συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να 

σκέφτεται πιθανότητες και να εκφράζει σκέψεις αριθμητικά. 

● Να καταλαβαίνει βασικές ερευνητικές αρχές. 

● Να επιδεικνύει μια ανεπτυγμένη ικανότητα στην ανάγνωση και τη γραφή του 

σύνθετου πεζού λόγου. 

● Να παρουσιάζει ένα συνεκτικό και πειστικό επιχείρημα σε ένα αμφιλεγόμενο 

σύγχρονο θέμα. 

● Να χρησιμοποιεί πίνακες και διαγράμματα για την επικοινωνία. 

● Να συνθέτει πληροφορίες από μια ποικιλία πηγών. 

● Να προσδιορίζει πόσο αξιόπιστες και χρήσιμες είναι οι πληροφορίες και να 

χρησιμοποιεί αυτή την πληροφορία για τη λήψη και κοινοποίηση αποφάσεων. 

Ο Fisher (2001) υποστηρίζει πως υπάρχουν αρκετές δεξιότητες όπως: να αναγνωρίζεις τα 

στοιχεία, τις αιτίες και τα συμπερασματα, να αναγνωρίζεις και να αξιολογείς υποθέσεις, 

να αποσαφηνίζεις και να ερμηνεύεις απόψεις και ιδέες, να κρίνεις την αξιοπιστία των 

ισχυρισμών, να αναλύεις, να αξιολογείς και να παράγεις εξηγήσεις, να παίρνεις 

αποφάσεις και να βγάζεις συμπεράσματα. Προκειμένου κάποιος να γίνει ένα καλύτερα 

σκεπτόμενο άτομο είναι σημαντικό να έχει ένα  μεγάλο ρεπερτόριο δεξιοτήτων κριτικής 

σκέψης και να είναι διατεθειμένος να καταβάλλει διανοητική προσπάθεια για να τις 

χρησιμοποιήσει (Halpern 2014). 
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1.2.2 Κριτική Σκέψη και Παιδαγωγική 

«Παραδοσιακά, τα σχολεία μας έχουν απαίτηση από τους μαθητές να μαθαίνουν, να 

θυμούνται, να παίρνουν αποφάσεις, να αναλύουν επιχειρήματα και να λύνουν προβλήματα 

χωρίς κανένας να τους διδάσκει πώς να το κάνουν» (Halpern 2014). Οι δεξιότητες που 

περιγράφονται παραπάνω και τις οποίες το παραδοσιακό σχολείο απαιτεί από τους 

μαθητές να έχουν εντοπίζονται τόσο στη λίστα του Fisher (2001) με τις δεξιότητες της 

κριτικής σκέψης όσο και στις λίστες των Halpern (2014) και Facione (2011). 

Προκειμένου ο εκπαιδευτικός να ενεργοποιήσει τις νοητικές λειτουργίες της κριτικής 

σκέψης θα πρέπει, σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (1998), να επιλέγει διδακτικά 

σχήµατα που εµπεριέχουν το στοιχείο της διαλεκτικής επικοινωνίας και αντιπαράθεσης, 

της αμφισβήτησης, της επανεξέτασης, της αναζήτησης στοιχείων στήριξης των απόψεων, 

της εναλλακτικής θεώρησης, της τεκμηριωμένης κριτικής, της αξιολόγησης. Στη διεθνή 

βιβλιογραφία παρουσιάζεται ένας μεγάλος αριθμός προγραμμάτων διδασκαλίας της 

κριτικής σκέψης στα πλαίσια του σχολείου (Ματσαγγούρας 1998). Επίσης σύμφωνα με 

τον Ματσαγγούρα (1998) η διδασκαλία με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης: 

Αρχικά πραγματοποιείται σε ένα πλαίσιο του οποίου βασικά χαρακτηριστικά είναι η 

αμφισβήτηση, η συλλογικότητα, η ισότιμη επικοινωνία καθώς και η δυνατότητα 

επιλογής από τους μαθητές των στόχων, των υλικών και των διαδικασιών τα οποία θα 

πραγματοποιηθούν στη διάρκεια της διδασκαλίας. Επίσης η διδασκαλία που έχει ως 

στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης είναι αναγκαίο να έχει τη βάση της στη 

συσχέτιση ανάμεσα σε συλλογισμούς, γνωστικές και μεταγνωστικές δεξιότητες, οι 

οποίες θα χρησιμοποιούνται για τη συλλογή, οργάνωση, παρουσίαση, ανάλυση και 

λειτουργική αξιοποίηση των πληροφοριακών δεδομένων της διδασκαλίας. Τέλος 

αναγκαία συνθήκη για την πραγματοποίηση διδασκαλίας για την ανάπτυξη της κριτικής 

σκέψης είναι η διατύπωση των αποτελεσμάτων τα οποία προκύπτουν από τις παραπάνω 

διαδικασίες «με τη μορφή εννοιών, γενικεύσεων, οργανωμένων πληροφοριών, 

στρατηγικών λύσης προβλημάτων και σχημάτων ερμηνείας και αξιολόγησης των 

φαινομένων»  (Ματσαγγούρας 1998). 
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1.2.3 Δεξιότητες και Διαθέσεις Κριτικής Σκέψης κατά τον Facione 

Ο Facione (2011, pp. 5-13) σε ότι αφορά τις βασικές δεξιότητες της κριτικής σκέψης 

κάνει την παρακάτω κατηγοριοποίηση: 

Ερμηνεία (Interpretation): Αφορά την δεξιότητα του ατόμου να είναι σε θέση να 

κατανοεί και να εκφράζει τη σημασία ή το νόημα εμπειριών, καταστάσεων, δεδομένων, 

γεγονότων, κρίσεων, πεποιθήσεων, διαδικασιών και κριτηρίων. Η δεξιότητα της 

Ερμηνείας υπάρχει όταν το άτομο έχει τη δυνατότητα να κατηγοριοποιήσει, να 

αποκωδικοποιήσει τη σημασία και να αποσαφηνίσει το νόημα. 

Ανάλυση (Analysis): Πρόκειται για τη δεξιότητα του ατόμου να αναγνωρίζει τις 

σκόπιμες και τις πραγματικές συμπερασματικές σχέσεις ανάμεσα σε δηλώσεις, 

ερωτήσεις, έννοιες, περιγραφές ή άλλες μορφές αναπαράστασης που σκοπεύουν να 

εκφράσουν πεποιθήσεις, κρίσεις, εμπειρίες, αιτίες, πληροφορίες ή απόψεις. Η δεξιότητα 

Ανάλυση υπάρχει όταν το άτομο μπορεί να εξετάζει ιδέες, να αναγνωρίζει επιχειρήματα 

και αιτίες. 

Εκτίμηση (Evaluation): Είναι η δεξιότητα του ατόμου να αξιολογεί την αξιοπιστία 

δηλώσεων ή άλλων παραστάσεων  που αποτελούν αναφορές ή περιγραφές της 

αντίληψης, της εμπειρίας, της κατάστασης, της κρίσης, των πεποιθήσεων ή της γνώμης 

ενός προσώπου. Αφορά επίσης τη δεξιότητα του ατόμου να εκτιμά τη λογική ισχύ των 

πραγματικών και των εν δυνάμει συμπερασματικών σχέσεων μεταξύ δηλώσεων, 

περιγραφών, ερωτήσεων ή άλλων μορφών αναπαράστασης. Η δεξιότητα αυτή υπάρχει 

όταν το άτομο είναι σε θέση να εκτιμά την αξιοπιστία κρίσεων, καθώς και την ποιότητα 

των επιχειρημάτων που διαμορφώθηκαν με τη χρήση επαγωγικών και παραγωγικών 

συλλογισμών.  

Εξήγηση (Explanation): Είναι η δεξιότητα του ατόμου να μπορεί να παρουσιάσει τα 

αποτελέσματα της συλλογιστικής του πορείας με πειστικά επιχειρήματα. Η δεξιότητα 

αυτή υπάρχει όταν το άτομο είναι σε θέση παρουσιάσει τα επιχειρήματά του και να 

δικαιολογήσει τις διαδικασίες που ακολούθησε προκειμένου να καταλήξει σε 

συμπεράσματα. 
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Εξαγωγή Συμπεράσματος (Inference): Πρόκειται για τη δεξιότητα του ατόμου να 

αναγνωρίζει και να προσδιορίζει τα στοιχεία εκείνα που χρειάζεται για την εξαγωγή 

λογικών συμπερασμάτων: να διαμορφώνει εικασίες και υποθέσεις, να λαμβάνει υπόψη 

σχετικές πληροφορίες και να εξάγεις τις συνέπειες που προκύπτουν από δεδομένα, 

δηλώσεις, αρχές, αποδείξεις, κρίσεις, πεποιθήσεις, απόψεις, έννοιες, περιγραφές, 

ερωτήσεις, ή άλλες μορφές αναπαράστασης. Η Εξαγωγή Συμπεράσματος εντοπίζεται 

όταν το άτομο είναι σε θέση να αναζητήσει αποδείξεις και να αξιοποιήσει την 

παραγωγική και επαγωγική λογική προκειμένου να καταλήξει σε συμπεράσματα. 

Αυτο-ρύθμιση (Self-regulation): Αφορά τη δεξιότητα του ατόμου να μπορεί να 

παρακολουθεί με αυτοεπίγνωση τις γνωστικές δραστηριότητες κάποιου, τα στοιχεία που 

χρησιμοποιήθηκαν σε αυτές τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα που προέκυψαν,  

με την εφαρμογή δεξιοτήτων ανάλυσης και αξιολόγησης των συμπερασματικών κρίσεων 

του, με προοπτική την ερώτηση, την επιβεβαίωση, την εγκυροποίηση ή τη διόρθωση είτε 

της συλλογιστικής πορείας είτε των αποτελεσμάτων της. Η δεξιότητα αυτή υπάρχει όταν 

το άτομο μπορεί να παρακολουθήσει τη συλλογιστική του πορεία και να τη διορθώσει. 

Σε ότι αφορά τις βασικές διαθέσεις της κριτικής σκέψης ο Facione (2011) κάνει την 

παρακάτω κατηγοριοποίηση: 

Αναζήτηση της αλήθειας (Truth-seeking): Πρόκειται για τη διάθεση του ατόμου να 

είναι πρόθυμο να αναζητά τις καλύτερες γνώσεις σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, να θέτει 

ερωτήσεις ακόμα και αν τα ευρήματα δεν υποστηρίζουν το δικό του συμφέρον ή τις 

αρχικές του απόψεις. Η διάθεση αυτή υπάρχει όταν το άτομο επιθυμεί την καλύτερη 

γνώση σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, είναι ειλικρινές και αντικειμενικό κατά τη 

διεξαγωγή μιας έρευνας και μπορεί να διατυπώνει ερωτήσεις.  

Ανοιχτότητα (Open-mindedness): Αφορά τη διάθεση του ατόμου να είναι ανεκτικό σε 

αποκλίνουσες απόψεις και ευαίσθητο στην πιθανότητα προκατάληψής του καθώς και να 

δείχνει ανοχή και κατανόηση στις πεποιθήσεις και τον τρόπο ζωής των άλλων.  

Αναλυτικότητα (Analyticity): Αφορά τη διάθεση του ατόμου να εφαρμόζει 

συλλογισμούς και να χρησιμοποιεί αποδεικτικά στοιχεία για την επίλυση προβλημάτων, 

να προβλέπει πιθανές εννοιολογικές ή πρακτικές δυσκολίες με συνέπεια να είναι σε 
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εγρήγορση αν χρειαστεί  να επέμβει. Η Αναλυτικότητα υπάρχει όταν το άτομο μπορεί να 

εφαρμόζει τη συλλογιστική του πορεία και χρησιμοποιεί αποδείξεις για να λύσει ένα 

πρόβλημα, προβλέπει εννοιολογικές ή πρακτικές δυσκολίες και είναι έτοιμο να παρέμβει 

αν χρειαστεί.  

Συστηματικότητα (Systematicity): Πρόκειται για τη διάθεση του ατόμου να οργανώνει 

προσεγγίσεις για την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων ανεξάρτητα από 

τον τομέα στον οποίο αντιμετωπίζει πρόβλημα. Θα πρέπει ακόμα να εστιάζει στην 

ερώτηση πριν επιχειρήσει να απαντήσει. Η Συστηματικότητα υπάρχει όταν το άτομο 

οργανώνει και εστιάζει στην έρευνα καθώς επίσης οργανώνει προσεγγίσεις για τη λύση 

ενός προβλήματος ή τη λήψη μια απόφασης. 

Αυτοπεποίθηση (Self-confidence): Αφορά την διάθεση του ατόμου να έχει εμπιστοσύνη 

στην ορθότητα των δικών του αιτιολογημένων αποφάσεων καθώς και να έχει τη διάθεση 

να οδηγήσει τους άλλους στην ορθολογική επίλυση των προβλημάτων προτείνοντας 

λύσεις. Η δεξιότητα αυτή εντοπίζεται όταν το άτομο εμπιστεύεται αιτιολογημένες 

κρίσεις και καθοδηγεί τους άλλους στη λύση ενός προβλήματος. 

Περιέργεια (Inquisitiveness): Αφορά τη διανοητική περιέργεια και θέληση για μάθηση 

του ατόμου ακόμα και όταν η εφαρμογή της γνώσης δεν είναι άμεσα εμφανής. 

Γνωστική Ωριμότητα (Cognitive maturity): Πρόκειται για τη διάθεση του ατόμου να 

προσεγγίζει τα προβλήματα, την έρευνα και τη λήψη αποφάσεων με την αίσθηση ότι 

κάποια είναι κακώς δομημένα, μερικές καταστάσεις επιτρέπουν περισσότερες από μια 

επιλογές και πολλές φορές οι αποφάσεις πρέπει να βασίζονται σε πρότυπα, πλαίσια και 

αποδεικτικά στοιχεία που αποκλείουν την αβεβαιότητα. Τέλος αφορά τη διάθεση του 

ατόμου να παίρνει περίπλοκες αποφάσεις που αφορούν πολλούς ενδιαφερόμενους, 

λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές απόψεις και ηθικές νόρμες.  

1.2.4 Ερωτήσεις Κινητοποίησης της Κριτικής Σκέψης  

Στον παρακάτω πίνακα ο Facione (2011, σσ. 8) προτείνει κάποιες ερωτήσεις οι οποίες 

έχουν ως στόχο την κινητοποίηση των δεξιοτήτων της κριτικής σκέψης. 
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Πίνακας 1: Ερωτήσεις κινητοποίησης των δεξιοτήτων της Κριτικής Σκέψης  

Ερμηνεία · Τι σημαίνει αυτό; 

· Τι ακριβώς συμβαίνει; 

· Πώς θα πρέπει να το αντιληφθούμε; (π.χ. τι ακριβώς είπε;) 

· Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να το χαρακτηρίσουμε/ 

κατηγοριοποιήσουμε/κατατάξουμε αυτό;  

· Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, σε τι θα εξυπηρετούσε να το πούμε αυτό; 

· Πώς μπορούμε να το εκλάβουμε αυτό (εμπειρία, συναίσθημα, 

δήλωση); 

Ανάλυση · Παρακαλώ ξαναπείτε μας τους λόγους για αυτόν τον ισχυρισμό σας 

· Ποιο είναι το συμπέρασμά σας; Τι είναι αυτό που ισχυρίζεστε; 

· Γιατί το λέτε αυτό; 

· Ποια είναι τα επιχειρήματα υπέρ και κατά; 

· Τι υποθέσεις θα πρέπει να κάνουμε για να αποδεχτούμε αυτό το 

συμπέρασμα; 

· Πού βασίζεστε για να το λέτε αυτό; 

Εξαγωγή 

Συμπεράσματ

ος 

 

· Με βάση τα δεδομένα που ξέρουμε μέχρι τώρα, τι συμπεράσματα 

μπορούμε να βγάλουμε; 

· Με βάση τα δεδομένα που ξέρουμε μέχρι τώρα, τι κανόνες μπορούμε 

να θέσουμε/ τι μπορούμε να αποκλείσουμε; 

· Τι σημαίνει αυτό το αποδεικτικό στοιχείο; 

· Αν αποκλείσουμε/δεχτούμε αυτήν την υπόθεση, τα πράγματα θα 

μπορούσαν να αλλάξουν. 

· Τι πρόσθετες πληροφορίες χρειαζόμαστε για να απαντήσουμε σε 

αυτήν την ερώτηση; 

· Αν πιστέψουμε αυτά τα πράγματα, τι θα σημαίνουν για μας στη 

συνέχεια; 

· Ποιες θα είναι οι συνέπειες αν ενεργήσουμε με αυτόν τον τρόπο; 

· Υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές που δεν έχουμε διερευνήσει ακόμη; 

· Ας εξετάσουμε κάθε επιλογή και ας δούμε πού μας πηγαίνει 
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· Υπάρχουν κάποιες ανεπιθύμητες συνέπειες που μπορούμε και θα 

πρέπει να προβλέψουμε; 

Αξιολόγηση · Πόσο αξιόπιστο είναι αυτό το επιχείρημα; 

· Γιατί θεωρούμε ότι θα πρέπει να εμπιστευόμαστε ό,τι λέει αυτό το 

άτομο;  

· Πόσο ισχυρά είναι αυτά τα επιχειρήματα; 

· Έχουμε σωστά τα δεδομένα μας;  

· Πόσο θα πρέπει να εμπιστευόμαστε το συμπέρασμά μας, με δεδομένα 

τα όσα ξέρουμε ως τώρα; 

Εξήγηση · Ποια ήταν τα συγκεκριμένα ευρήματα/αποτελέσματα της έρευνας; 

· Πείτε μας πώς κάνατε αυτή την ανάλυση; 

· Πώς φτάσατε σε αυτή την ερμηνεία; 

· Οδηγήστε μας στη λογική σας μια φορά ακόμη. 

· Γιατί το νομίζετε αυτό (ότι πρόκειται για τη σωστή απάντηση/ λύση);  

· Πώς θα εξηγούσατε γιατί πάρθηκε αυτή η συγκεκριμένη απόφαση; 

Αυτο-ρύθμιση · Η θέση μας στο θέμα αυτό είναι ακόμη πολύ ασαφής  μπορούμε να 

γίνουμε πιο συγκεκριμένοι;  

· Πόσο καλή ήταν η μεθοδολογία μας και πόσο καλά την 

ακολουθήσαμε; 

· Υπάρχει τρόπος να συμβιβάσουμε αυτά τα δύο προφανώς 

αλληλοσυγκρουόμενα συμπεράσματα; 

· Πόσο καλές είναι οι αποδείξεις μας; 

· Εντάξει, πριν το κάνουμε, τι είναι αυτό που μας λείπει; 

· Βρίσκω πως μερικοί από τους ορισμούς μας φέρνουν κάποια σύγχυση· 

μπορούμε να ξαναπούμε τι εννοούμε με τα συγκεκριμένα πράγματα 

πριν φτάσουμε σε οποιεσδήποτε τελικές αποφάσεις; 
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1.2.5 Αναγκαιότητα καλλιέργειας κριτικής σκέψης σε θέματα N-ET 

«Η νανοτεχνολογία έχει χαρακτηριστεί ως η επόμενη βιομηχανική επανάσταση» (Σπύρτου, 

Πέικος, Μάνου. 2016). Ήδη στην καθημερινότητά μας χρησιμοποιούμε προϊόντα τα 

οποία είναι προϊόντα νανοτεχνολογίας. Ο νέος αυτός κλάδος της νανοτεχνολογίας έχει 

αρκετά οφέλη καθώς προσφέρει νέες λύσεις για διάφορα προβλήματα όπως η ποιότητα 

του πόσιμου νερο και η θεραπεία ασθενειών. Παρόλα αυτά όμως δημιουργούνται 

προβληματισμοί οι οποίοι αφορούν τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των νέων 

τεχνολογικών προϊόντων και το πως αυτά θα επηρεάσουν την ποιότητα ζωής του 

ανθρώπου (Μάνου & Σπύρτου 2013). Επίσης ο νέος αυτός κλάδος της νανοτεχνολογίας 

θα προσφέρει μελλοντικά πολλές θέσεις εργασίας σε νέους επιστήμονες και ερευνητές. 

Από τα παραπάνω προκύπτει πως «η εκπαιδευτική έρευνα καθίσταται απαραίτητη στο 

πεδίο της νανοτεχνολογίας για την ανάπτυξη σχετικών αναλυτικών προγραμμάτων, 

μαθημάτων αλλά και για την προετοιμασία του εργατικού δυναμικού» (Σπύρτου και συν. 

2016). Πέρα όμως από την ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων και μαθημάτων σχετικά 

με τον κλάδο αυτό είναι αναγκαία και η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης τόσο των 

μαθητών όσο όμως και των εκπαιδευτικών προκειμένου οι τελευταίοι να είναι σε θέση 

να μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές τους να μάθουν να παίρνουν καλές αποφάσεις 

και να τους εξοπλίζουν προκειμένου να βελτιώσουν το μέλλον τους έτσι ώστε να γίνουν 

μέλη που συμβάλλουν θετικά στην κοινωνία αντί να την επιβαρύνουν (Facione 2011). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναλυτική περιγραφή του εκπαιδευτικού υλικού που 

σχεδιάστηκε, για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης μελλοντικών εκπαιδευτικών σε 

θέματα νανοτεχνολογίας. Η παρούσα παρέμβαση είχε διάρκεια δύο δίωρα. Το 

περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού βασίστηκε στις παρακάτω θεματικές: 

Νανοτεχνολογία: 

● Το φαινόμενο του λωτού. 

● Εφαρμογές της νανοτεχνολογίας στην καθημερινότητά μας. 

Δεξιότητες  Κριτικής Σκέψης σύμφωνα με τον Facione (2011): 

● Ερμηνεία 

● Ανάλυση 

● Εκτίμηση 

● Εξαγωγή Συμπεράσματος 

● Εξήγηση 

● Αυτο-ρύθμιση 

Διαθέσεις Κριτικής Σκέψης σύμφωνα με τον Facione (2011):  

● Αναζήτηση της Αλήθειας 

● Ανοιχτότητα 

● Αναλυτικότητα 

● Συστηματικότητα 

● Αυτοπεποίθηση 

● Περιέργεια 

● Γνωστική Ωριμότητα 
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2.1 Εκπαιδευτικό Πλαίσιο 

Παρακάτω γίνεται περιγραφή του εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε στο κάθε 

δίωρο καθώς και αναλυτική παρουσίαση του κάθε δίωρου. Σε κάθε δίωρο οι φοιτητές 

δούλευαν σε ομάδες των τεσσάρων ή πέντε ατόμων. 

2.1.1 Περιγραφή Εκπαιδευτικού Υλικού 1ου Δίωρου 

Πίνακας 2 

ΕΚΠ/ΤΙKO  

ΥΛΙΚΟ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙ- 

ΟΤΗΤΕΣ 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

 Διαφάνειες για 
κατηγοριοποίηση 
των τριών κόσμων 

με βάση το 
όργανο 

παρατήρησης 

Μακροκλίμακα, 
Μικροκλίμακα, 
Νανοκλίμακα 

 

Παρουσίαση  

 

Συζήτηση 

Ενημέρωση,  

Κατηγοριοποίηση 
μακρόκοσμου, 

μικρόκοσμου και 
νανόκοσμου με βάση το 

όργανο παρατήρησης  

Εικόνες με 
σταγόνες νερού σε 
φύλλα μαρουλιού 

και λωτού  

Υπερυδροφικότητα Σύγκριση Ανάπτυξη δεξιότητας 
Ανάλυσης 

Εισαγωγή στο φαινόμενο 
του λωτού 

Βίντεο 1: Σταγόνα 
νερού σε φύλλο 

λωτού 

Υπερυδροφικότητα Παρατήρηση 

 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
Ανάλυσης και Εξαγωγής 

Συμπεράσματος  

Εντοπισμός των ιδιοτήτων 
του λωτού 

Βίντεο 2: Το 
φαινόμενο του 

λωτού 

Υπερυδροφικότητα 
Αυτοκαθαρισμός 

Παρατήρηση Ανάπτυξη δεξιότητας 
Εξαγωγής Συμπεράσματος 

και διάθεσης 
Αναλυτικότητας 

Εξήγηση των ιδιοτήτων του 
λωτού 
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Κείμενο 1: 
Ασιατικός λωτός: 
Το «ιερό» φυτό 

Πληροφορίες για 
Ασιατικό λωτό 

Μελέτη  

Άντληση 
πληροφοριών 

Ανάπτυξη δεξιότητας 
Εξαγωγής Συμπεράσματος 

και διάθεσης 
Αναλυτικότητας 

 

Στη συνέχεια περιγράφεται αναλυτικά το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο χρησιμοποιήθηκε 

στο 1ο δίωρο με τις ανάλογες αναφορές στο περιεχόμενο, τις δραστηριότητες και τους 

στόχους που επιδιώκεται να επιτευχθούν. 

Εκπαιδευτικό Υλικό 1: Διαφάνειες για κατηγοριοποίηση των τριών κόσμων με 

βάση το όργανο παρατήρησης 

 

 

 

 

Διαφάνεια 1: Διαφάνεια για την εισαγωγή 
στην Μακροκλίμακα 

Διαφάνεια 2: Διαφάνεια για την εισαγωγή 
στη Μικροκλίμακα 

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, με τη χρήση διαφανειών για την κατηγοριοποίηση των 

τριών κόσμων με βάση το όργανο παρατήρησης προσεγγίσαμε το περιεχόμενο της 

μακροκλίμακας, της μικροκλίμακας και της νανοκλίμακας. Υλοποιήθηκαν δύο 

δραστηριότητες: η παρουσίαση των διαφανειών και η σχετική συζήτηση. Στόχος ήταν να 

γίνει κατηγοριοποίηση των τριών κόσμων (μακρόκοσμος, μικρόκοσμος και νανόκοσμος) 

με βάση το όργανο παρατήρησης που χρησιμοποιούμε προκειμένου να δούμε 

συγκεκριμένα αντικείμενα αναφοράς. 
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Εκπαιδευτικό Υλικό 2: Εικόνες με σταγόνες νερού σε φύλλα μαρουλιού και λωτού 

  

Εικόνα 1: Σταγόνες σε φύλλα μαρουλιού Εικόνα 2: Σταγόνες σε φύλλο λωτού 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2 με τη χρήση των δύο εικόνων (εικόνες 1 και 2) 

προσεγγίσαμε το περιεχόμενο της υπερυδροφικότητας. Πραγματοποιήθηκε η σύγκριση 

των εικόνων, με στόχο, την ανάπτυξη της δεξιότητας «Ανάλυση» μιας και οι φοιτητές 

κλήθηκαν να συγκρίνουν τις δύο εικόνες και να εντοπίσουν τις διαφορές στις σταγόνες 

του νερού πάνω στα φύλλα του μαρουλιού και του λωτού αλλά και η εισαγωγή στο 

φαινόμενο του λωτού. 

Εκπαιδευτικό Υλικό 3: Βίντεο 1- Σταγόνα νερού σε φύλλο λωτού 

  

Εικόνα 3: Σταγόνα νερού σε φύλλο λωτού Εικόνα 4: Σταγόνα νερού σε φύλλο λωτού 

 
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2 με τη χρήση του βίντεο 1 προσεγγίσαμε το περιεχόμενο 

της υπερυδροφικότητας. Οι φοιτητές κλήθηκαν να παρατηρήσουν το video στο οποίο 

φαινόταν μια σταγόνα νερού πάνω στο φύλλο του λωτού, η οποία είχε σφαιρικό σχήμα 

και δε χωρίζονταν σε μικρότερες ακόμα και όταν υπήρχε ανθρώπινη παρέμβαση. Στόχος 

ήταν η ανάπτυξη των δεξιοτήτων «Ανάλυση» και «Εξαγωγή Συμπεράσματος» μιας και 
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μέσω της παρατήρησης οι φοιτητές κλήθηκαν να διατυπώσουν τις πληροφορίες τις 

οποίες άντλησαν καθώς και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν. Στόχος ήταν επίσης 

ο εντοπισμός των ιδιοτήτων που παρουσιάζει το φύλλο του λωτού. 

 
Εκπαιδευτικό Υλικό 4: Βίντεο 2: Το φαινόμενο του λωτού 
 

  

Εικόνα 5: Σταγόνες νερού σε επιφάνεια 
φύλλου λωτού σε μεγέθυνση 

Εικόνα 6: Σταγόνες νερού που 
παρασύρουν σωματίδια βρωμιάς και 
σκόνης από επιφάνεια φύλλου λωτού 

 
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2 με τη χρήση του βίντεο 2 προσεγγίσαμε το περιεχόμενο 

της υπερυδροφικότητας και του αυτοκαθαρισμού του λωτού. Οι φοιτητές κλήθηκαν να 

παρατηρήσουν το βίντεο στο οποίο φαινόταν η επιφάνεια του φύλλου του λωτού σε 

μεγέθυνση, στην οποία έπεφταν σταγόνες νερού που κυλούσαν παρασύροντας μαζί τους 

τα σωματίδια βρωμιάς και σκόνης, τα οποία φαίνονταν στην επιφάνεια του φύλλου. Η 

παρακολούθηση του βίντεο στόχευε στην ανάπτυξη της δεξιότητας «Εξαγωγή 

Συμπεράσματος» και της διάθεσης «Αναλυτικότητα», μιας και μέσω της παρακολούθησης 

οι φοιτητές έπρεπε να καταλήξουν σε συμπεράσματα χρησιμοποιώντας το βίντεο ως 

αποδεικτικό στοιχείο. Όσον αφορά το περιεχόμενο της νανοτεχνολογίας η 

παρακολούθηση στόχευε στην εξήγηση των ιδιοτήτων του φύλλου του λωτού. 

Εκπαιδευτικό Υλικό 5: Κείμενο 1 - Ασιατικός λωτός (Το «ιερό» φυτό) 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2 με τη χρήση του κειμένου 1 οι φοιτητές άντλησαν 

πληροφορίες σχετικά με τον ασιατικό λωτό. Στο κείμενο αυτό περιγράφεται ο τόπος που 

αναπτύσσεται ο ασιατικός λωτός, δηλαδή σε λιμνάζοντα νερά και λασπώδη 

περιβάλλοντα. Επίσης  γίνεται αναφορά στον ρόλο που έχει το φυτό αυτό στην ασιατική 
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παράδοση ως σύμβολο καθαρότητας. Πραγματοποιήθηκαν οι δραστηριότητες της 

μελέτης του κειμένου και της άντλησης πληροφοριών από αυτό, με στόχο την ανάπτυξη 

της δεξιότητας «Εξαγωγή Συμπεράσματος» και της διάθεσης «Αναλυτικότητα», καθώς οι 

φοιτητές χρησιμοποίησαν το κείμενο ως αποδεικτικό στοιχείο προκειμένου να 

καταλήξουν σε λογικά συμπεράσματα. 

 

Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται το φύλλο εργασίας που δόθηκε στους φοιτητές, ενώ στον 

πίνακα 4 συγκεντρώνονται το περιεχόμενο και οι δραστηριότητες που 

πραγματοποιήθηκαν σε αντιστοιχία με τις δεξιότητες και τις διαθέσεις της κριτικής 

σκέψης που επιδιώχθηκε να αναπτυχθούν μέσω της κάθε ερώτησης.  

 
 

Πίνακας 3 

Φύλλο εργασίας 

Ερώτηση 1. Τι διαφορές παρατηρείτε στις σταγόνες νερού πάνω στα φύλλα του 
μαρουλιού και στο φύλλο του λωτού; Γιατί νομίζετε ότι γίνεται αυτό; 

 

Ερώτηση 2.  Παρακολουθήστε το βίντεο 1 που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας 
σας. Με βάση τις εικόνες 1 και 2 και το βίντεο 1 τι παρατηρείτε στο φύλλο του λωτού; 

 

Ερώτηση 3. Μελετήστε προσεκτικά το κείμενο 1 με τίτλο: «Ασιατικός λωτός: Το ιερό 
φυτό» το οποίο βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας σας. Στη συνέχεια 
παρακολουθήστε το βίντεο 2 που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας σας. Με βάση το 
κείμενο 1 και τα βίντεο 1, 2 γιατί νομίζετε ότι ο λωτός έχει αυτό τον συμβολισμό στην 
ανατολική παράδοση; 

 

Ερώτηση 4. Παρακάτω δίνονται ενδεικτικές απαντήσεις μαθητών για το ερώτημα 1. 

1. «Αυτό γίνεται γιατί το φύλλο έχει κάτι πάνω» 

2. «Έχει ένα συστατικό μέσα που θα κρατάει κάποια υγρά μέσα και κάποια έξω». 

3. «Γιατί τα κύτταρα του λάχανου δεν αφήνουν να περάσει μέσα το νερό. Και γι’ αυτό 
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μαζεύονται στην επιφάνεια και τα βλέπουμε». 

4. «Έτσι είναι οι σταγόνες, δεν μπορούμε να τους δώσουμε εμείς σχήμα» 

5. «Τα φύλλα του λάχανου έχουν πάρα πολύ μικρά πραγματάκια στο φύλλο του που τα 
λένε εξογκώματα ή νανοεξογκώματα. Τα νανοεξογκώματα δεν αφήνουν το νερό να 
διαλυθεί και να μπει μέσα. Τα φύλλα ή οτιδήποτε άλλο που απορροφούν και διαλύουν 
τη σταγόνα λέγονται υδροφιλικά ενώ αυτά που δεν απορροφούν και δεν διαλύουν 
λέγονται υδροφοβικά. Το φύλλο του λάχανου είναι υδροφοβικό» 

6. «Το φύλλο είναι μαλακό και λεπτό» 

7. « Η επιφάνεια είναι κολλώδης» 

4α. Με ποια/ες συμφωνείτε περισσότερο και γιατί;  

4β. Αν ανατρέξετε στην απάντηση που δώσατε στην ερώτηση 1, θα είχατε να αλλάξετε 
κάτι; 

4γ. Υπάρχει κάποια πληροφορία που χρειάζεστε επιπλέον για να απαντήσετε στα 
ερωτήματα 4α και 4β; Αν ναι, ποια/ες είναι; 

 
 

Πίνακας 4 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
ΦΥΛΛΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ- 

ΤΕΣ 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ/ 

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ 
ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 

Ερώτηση 1 Υπερυδροφικότητα Σύγκριση εικόνων, 

Συζήτηση 

Ανάλυση, Εξήγηση 

Ερώτηση 2 Υπερυδροφικότητα Παρακολούθηση 
βίντεο,  

Παρατήρηση 
εικόνων,  

Συζήτηση 

Ανάλυση, Εξαγωγή 
συμπεράσματος και 

Αναλυτικότητα 
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Ερώτηση 3 Υπερυδροφικότητα 
Αυτοκαθαρισμός 

Πληροφορίες 
σχετικά με τον 
Ασιατικό λωτό 

Μελέτη κειμένου, 

Παρακολούθηση 
βίντεο, 

Απάντηση 
ερώτησης, 

Συζήτηση 

Εξαγωγή 
συμπεράσματος  και 

Αναλυτικότητα 

Ερώτηση 4 

Ερώτημα 4α  

Υπερυδροφικότητα  
Αυτοκαθαρισμός 

Μελέτη επιλογών, 

Απάντηση 
ερώτησης,  

Συζήτηση 

Εξήγηση και 
Ανοιχτότητα. 

Ερώτηση 4 

Ερώτημα 4β 

Υπερυδροφικότητα Σύγκριση 
απαντήσεων,  

Απάντηση 
ερώτησης,  

Συζήτηση 

Αυτο-ρύθμιση 

Ερώτηση 4 

Ερώτημα 4γ 

Υπερυδροφικότητα  
Αυτοκαθαρισμός 

Απάντηση 
ερώτησης,  

Συζήτηση 

Εξαγωγή 
Συμπεράσματος και  

Αναζήτηση της 
αλήθειας 

 

Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά οι ερωτήσεις του φύλλου εργασίας το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε στο 1ο δίωρο με τις ανάλογες αναφορές στο περιεχόμενο, τις 

δραστηριότητες και τις δεξιότητες και διαθέσεις της κριτικής σκέψης που επιδιώκονται 

να επιτευχθούν με κάθε μια ερώτηση. 

Ερώτηση 1. Τι διαφορές παρατηρείτε στις σταγόνες νερού πάνω στα φύλλα του 

μαρουλιού και στο φύλλο του λωτού; Γιατί νομίζετε ότι γίνεται αυτό; 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4 με την ερώτηση αυτή προσεγγίστηκε το περιεχόμενο της 
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υπερυδροφικότητας. Σε αυτή την ερώτηση οι φοιτητές κλήθηκαν να συγκρίνουν τις 

εικόνες και να διατυπώσουν υποθέσεις σχετικά με τους λόγους για τους οποίους νόμιζαν 

ότι παρατηρούν αυτές τις διαφορές. Στόχος ήταν η ανάπτυξη της δεξιότητας «Ανάλυση» 

μέσω της σύγκρισης των δύο εικόνων και την εύρεση των διαφορών στις σταγόνες 

νερού,  αλλά και της δεξιότητας «Εξήγηση» καθώς τα άτομα κλήθηκαν να παρουσιάσουν 

την άποψή τους. 

 

Ερώτηση 2. Παρακολουθήστε το βίντεο 1 που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας σας. 

Με βάση τις εικόνες 1 και 2 και το βίντεο 1 τι παρατηρείτε στο φύλλο του λωτού; 

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4 με την ερώτηση αυτή προσεγγίστηκε το περιεχόμενο της 

υπερυδροφικότητας. Οι φοιτητές κλήθηκαν να παρακολουθήσουν το βίντεο, να 

παρατηρήσουν τις εικόνες 1 και 2  και να συζητήσουν σχετικά με τις απαντήσεις τους. 

Στόχος ήταν η ανάπτυξη των δεξιοτήτων (α) «Ανάλυση» και (β) «Εξαγωγή 

συμπεράσματος» μιας και τα άτομα κλήθηκαν να παρατηρήσουν, να αναγνωρίσουν τις 

σχέσεις ανάμεσα στις αναπαραστάσεις που τους δίνονται (βίντεο, εικόνα) και να 

διατυπώσουν τις πληροφορίες και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν. Επίσης 

στόχος ήταν η ανάπτυξη της διάθεσης «Αναλυτικότητα», μιας και προκειμένου να 

απαντήσουν οι φοιτητές στην ερώτηση χρησιμοποιούσαν το βίντεο και τις εικόνες ως 

αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Ερώτηση 3. Μελετήστε προσεκτικά το κείμενο 1 με τίτλο: «Ασιατικός λωτός: Το ιερό 

φυτό» το οποίο βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας σας. Στη συνέχεια παρακολουθήστε 

το βίντεο 2 που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας σας. Με βάση το κείμενο 1 και τα 

βίντεο 1, 2 γιατί νομίζετε ότι ο λωτός έχει αυτό τον συμβολισμό στην ανατολική 

παράδοση; 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4 με την ερώτηση αυτή προσεγγίστηκε το περιεχόμενο της 

υπερυδροφικότητας, του αυτοκαθαρισμού αλλά και γενικότερες πληροφορίες σχετικά με 

τον ασιατικό λωτό, τον τόπο που αναπτύσσεται και τη σημασία του στην ανατολική 

παράδοση. Στην ερώτηση αυτή οι φοιτητές κλήθηκαν να μελετήσουν το κείμενο 1, να 

παρακολουθήσουν τα βίντεο 1 και 2 και να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους ο 
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λωτός έχει το συμβολισμό που περιγράφεται στο κείμενο στην ανατολική παράδοση. Στη 

συνέχεια τους ζητήθηκε να συζητήσουν σχετικά με τις απαντήσεις τους. Στόχος ήταν η 

ανάπτυξη της δεξιότητας «Εξαγωγή συμπεράσματος» αφού τα άτομα συσχέτιζαν στοιχεία 

από τα βίντεο και το άρθρο προκειμένου να καταλήξουν σε συμπεράσματα αλλά και της 

διάθεσης «Αναλυτικότητα», αφού στην περίπτωση αυτή  τα άτομα χρησιμοποιούσαν 

αποδεικτικά στοιχεία (βίντεο, άρθρο)  προκειμένου να βρουν πιθανές αιτιολογίες. 

 

Ερώτηση 4. Παρακάτω δίνονται ενδεικτικές απαντήσεις μαθητών για το ερώτημα 1. 

Ερώτηση 4α. Με ποια/ες συμφωνείτε περισσότερο και γιατί; 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4 με την ερώτηση αυτή προσεγγίσαμε το περιεχόμενο της 

υπερυδροφικότητας και του αυτοκαθαρισμού. Οι φοιτητές κλήθηκαν αρχικά να 

μελετήσουν απαντήσεις μαθητών σε ερώτημα που οι ίδιοι είχαν ήδη απαντήσει, να 

επιλέξουν την/τις απαντήσεις με τις οποίες συμφωνούσαν περισσότερο και να 

αιτιολογήσουν την επιλογή τους. Στόχος ήταν η ανάπτυξη της δεξιότητας «Εξήγηση» 

μιας και οι φοιτητές έπρεπε να επιλέξουν μια ή περισσότερες  απαντήσεις και να 

εξηγήσουν το λόγο της επιλογής, καθώς και αποτελέσματα της συλλογιστικής τους 

πορείας. Επίσης στόχος ήταν η ανάπτυξη της διάθεσης «Ανοιχτότητα» καθώς οι φοιτητές 

προκειμένου να επιλέξουν έπρεπε να εξετάσουν και τις υπόλοιπες απόψεις και να 

εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους κατέληξαν στην επιλογή τους. 

Ερώτηση 4β. Αν ανατρέξετε στην απάντηση που δώσατε στην ερώτηση 1, θα είχατε να 

αλλάξετε κάτι; 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4 με την ερώτηση αυτή προσεγγίστηκε το περιεχόμενο της 

υπερυδροφικότητας. Στη ερώτηση αυτή οι φοιτητές κλήθηκαν να ανατρέξουν σε 

απάντηση που είχαν ήδη δώσει και να σκεφτούν αν θέλουν να αλλάξουν κάτι. Στόχος 

ήταν η ανάπτυξη της δεξιότητας «Αυτο-ρύθμιση» μιας και οι φοιτητές έπρεπε να  

επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν τα αποτελέσματα της συλλογιστικής πορείας που είχαν 

ακολουθήσει. 

Ερώτηση 4γ. Υπάρχει κάποια πληροφορία που χρειάζεστε επιπλέον για να απαντήσετε 

στα ερωτήματα 4α και 4β; Αν ναι, ποια/ες είναι; 
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Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4 με την ερώτηση αυτή προσεγγίστηκε το περιεχόμενο της 

υπερυδροφικότητας και του αυτοκαθαρισμού. Στην ερώτηση αυτή οι φοιτητές κλήθηκαν 

να σκεφτούν αν χρειάζονταν επιπλέον πληροφορίες προκειμένου να απαντήσουν στα 

προηγούμενα ερωτήματα. Στόχος ήταν η ανάπτυξη της δεξιότητας «Εξαγωγή 

Συμπεράσματος» μιας και τα άτομα έπρεπε να αναγνωρίσουν τα στοιχεία που τους είναι 

αναγκαία και λείπουν ώστε να καταλήξουν σε λογικά συμπεράσματα. Επιπλέον, μέσω 

της ερώτησης οι φοιτητές ενδεχομένως να καλλιέργησαν τη διάθεση «Αναζήτηση της 

αλήθειας» καθώς κλήθηκαν να θέσουν ερωτήσεις σχετικά με το ζήτημα που μελετούν. 

 

2.1.2 Αναλυτική Παρουσίαση του 1ου Δίωρου 

1ο Μέρος του Δίωρου 

Αρχικά πραγματοποιήθηκε μία εισαγωγή για το περιεχόμενο των συνεδριών στις οποίες 

θα συμμετείχαν οι φοιτητές. Πιο συγκεκριμένα οι φοιτητές ενημερώθηκαν ότι θα 

πραγματοποιηθούν μια σειρά από δραστηριότητες που αφορούν την νανοτεχνολογία, οι 

οποίες έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης. Το αρχικό ερώτημα που 

τέθηκε ήταν «τι είναι νανοτεχνολογία και τι σχέση έχει η νανοτεχνολογία με τη φύση». Η 

συζήτηση κατέληξε στο ότι η τεχνολογία πολλές φορές χρησιμοποιεί τη σοφία της φύσης 

για την παραγωγή προϊόντων, τα οποία έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες, που εντοπίζονται 

στη φύση. Στη συνέχεια, τέθηκε η ερώτηση «ποιό νομίζετε ότι είναι το μικρότερο 

αντικείμενο που μπορείτε να δείτε με τα μάτια σας». Δόθηκαν οι απαντήσεις «κόκκοι 

άμμου, πόροι επιδερμίδας, ψύλλος, τρίχα». Στη συνέχεια ρωτήθηκαν τι νομίζουν ότι θα 

απαντούσαν οι μαθητές στην παραπάνω ερώτηση. Ενδεικτικές απαντήσεις που δόθηκαν 

ήταν και: «το μυρμήγκι, ένα είδος σπόρου που χρησιμοποιείται ως ζωοτροφή και τη 

σκόνη». Όλες οι απαντήσεις καταγράφονταν στον πίνακα. Αφού συγκεντρώθηκαν όλες 

οι απαντήσεις, οι φοιτητές ενημερώθηκαν ότι αυτά τα αντικείμενα ανήκουν στη 

μακροκλίμακα, στην οποία κατώτατο  όριο είναι 50 - 100 μm και εξηγήσαμε ότι ένα 

μικρόμετρο είναι  0.000001 μέτρα.  
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Στη συνέχεια έγινε η ερώτηση «μπορείτε να σκεφτείτε αντικείμενα τα οποία είναι 

μικρότερα από αυτά και δεν μπορούμε να τα δούμε με το μάτι;». Οι απαντήσεις που 

πήραμε και τις οποίες καταγράψαμε στον πίνακα ήταν: «βακτήριο, DNA, άτομο, 

μύκητες, αμοιβάδες, στόματα φύλλων, πρωτόζωα, τριχομονάδες, RNA, ιός». Στη 

συνέχεια έγινε η ερώτηση: «Αφού αυτά δεν μπορούμε να τα δούμε με το μάτι τότε με τι 

μπορούμε να τα δούμε;»  και αμέσως δόθηκε η απάντηση: «μικροσκόπιο». Όταν 

ακούστηκε αυτή η απάντηση ρωτήσαμε αν μπορούμε να τα δούμε με μεγεθυντικό φακό 

και η απάντηση που δόθηκε ήταν «όχι». Στη συνέχεια έγινε η ερώτηση αν νομίζουν πως 

όλα αυτά έχουν το ίδιο μέγεθος και η απάντηση ήταν «όχι». Στο σημείο αυτό ζητήθηκε 

από τους φοιτητές να κατατάξουν  τα αντικείμενα που καταγράψαμε προηγουμένως σε 

πιο μικρά και πιο μεγάλα. Αρχικά, στα πιο μεγάλα τοποθετήθηκαν οι ιοί, τα βακτήρια και 

οι  μύκητες και στα πιο μικρά το άτομο, η τριχομονάδα. Η αμοιβάδα τοποθετήθηκε στα 

πιο μεγάλα, ενώ επισημάνθηκε από τους φοιτητές ότι δεν είναι σίγουροι για αυτή την 

κατηγοριοποίηση. Στο σημείο αυτό διευκρινίστηκε πως όταν μιλάμε για τον κόσμο που 

δεν μπορούμε να δούμε με γυμνό μάτι, αν δεν έχουμε τις κατάλληλες γνώσεις, δεν 

μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το μέγεθος των αντικειμένων. Το επόμενο ερώτημα 

που τέθηκε ήταν αν μπορούμε να δούμε τα αντικείμενα αυτά με ένα μικροσκόπιο. Η 

αρχική απάντηση που δόθηκε ήταν «ναι». Στη συνέχεια ειπώθηκε από ένα φοιτητή πως 

υπάρχουν διάφοροι τύποι μικροσκοπίων, ενώ ένας άλλος ανέφερε το ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο. 

 Έχοντας τα παραπάνω ως δεδομένα διευκρινίσαμε πως τα αντικείμενα τα οποία οι 

φοιτητές είχαν χαρακτηρίσει ως πιο μεγάλα (βακτήρια, μύκητες κτλ.) τα τοποθετούμε 

στην μικροκλίμακα, όπου παρατηρούμε τα αντικείμενα με το οπτικό μικροσκόπιο. 

Ακολούθησαν δύο παραδείγματα «τα βακτήρια τα οποία είχαν αναφερθεί από τους 

φοιτητές και τα ερυθρά αιμοσφαίρια». Στη συνέχεια, διευκρινίστηκε πως υπάρχουν 

αντικείμενα που δεν μπορούμε να δούμε με το οπτικό μικροσκόπιο και αυτά 

τοποθετούνται στη νανοκλίμακα, όπου η παρατήρηση των αντικειμένων γίνεται με το 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Ακολούθησε η παρουσίαση του DNA  και των ιών ως των 

δυο πιο χαρακτηριστικών αντικειμένων στη νανοκλίμακα και μια φοιτήτρια συμπέρανε 

πως  τελικά αυτά δεν ανήκουν στη μικροκλίμακα όπου τα είχαν τοποθετήσει στην αρχή. 
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Έπειτα ακολούθησε μια συζήτηση στην οποία ειπώθηκε ότι το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 

είναι το πιο σύγχρονο μικροσκόπιο. Σε αυτό το σημείο μια φοιτήτρια ρώτησε: «Πώς 

είναι δυνατόν να γνωρίζουμε για την ύπαρξη του DNA αφού δεν μπορούμε να το 

δούμε;» και δόθηκε η απάντηση: «Είναι στη φύση της επιστήμης να διατυπώνει 

υποθέσεις για το πώς είναι κάτι μέσα από συμπεριφορές και ιδιότητες». 

Συνοψίζοντας, η συζήτηση κατέληξε στην κατηγοριοποίηση των τριών κόσμων με βάση 

το όργανο παρατήρησης. Ειδικότερα, ειπώθηκε ότι στον μακρόκοσμο ανήκουν τα 

αντικείμενα που μπορούμε να δούμε με το μάτι μας, στο μικρόκοσμο τα αντικείμενα που 

μπορούμε να δούμε με το οπτικό μικροσκόπιο και στο νανόκοσμο είναι τα αντικείμενα 

που μπορούμε να δούμε με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Σε αυτό το σημείο μια 

φοιτήτρια ρώτησε ποια είναι τελικά τα αντικείμενα που βρίσκονται στο μικρόκοσμο και 

η απάντηση που της δόθηκε είναι ότι μπορεί να ψάξει μόνη της και να βρει τι μέγεθος 

έχουν τα αντικείμενα για τα οποία θέλει να μάθει και με βάση τα κατώτατα όρια που 

έχουμε δώσει παραπάνω, να ανακαλύψει δηλαδή η ίδια σε ποια κατηγορία ανήκει το 

καθένα. Το πρώτο μέρος του μαθήματος το οποίο περιγράφεται παραπάνω είχε ως στόχο 

την ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τους τρεις κόσμους και τον τρόπο (το κριτήριο) 

με τον οποίο γίνεται η κατηγοριοποίηση των αντικειμένων σε αυτούς προκειμένου να 

μπορούν να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες που θα 

ακολουθήσουν. 

2ο Μέρος του Δίωρου 

Αρχικά μοιράσαμε τα φύλλα εργασίας και ασχοληθήκαμε με την πρώτη ερώτηση «Τι 

διαφορές παρατηρείτε στις σταγόνες νερού πάνω στα φύλλα του μαρουλιού και στο 

φύλλο του λωτού; Γιατί νομίζεις ότι γίνεται αυτό;». 

Δόθηκε χρόνος και κάθε ένας από τους φοιτητές ασχολήθηκε με την ερώτηση ατομικά. 

Αφού όλοι είχαν τελειώσει έγινε ανάδειξη των ιδεών των φοιτητών και συζήτηση 

σχετικά με αυτές. Μια αρχική απάντηση που πήραμε ήταν: «Οι σταγόνες στα φύλλα του 

μαρουλιού απορροφώνται ενώ στα φύλλα του λωτού όχι. Αυτό συμβαίνει λόγω των 

ιδιοτήτων των φύλλων του λωτού. Πιο συγκεκριμένα τα τριχίδια πάνω στα φύλλα 

συγκρατούν τις σταγόνες ώστε να μην απορροφηθούν». Στη συνέχεια ζητήσαμε να μας 
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διαβάσει κάποιος μια διαφορετική απάντηση από αυτή που ειπώθηκε πριν. Μια 

φοιτήτρια σχολίασε πως «στην εικόνα δεν φαίνεται το μαρούλι να απορροφά το νερό». Ο 

φοιτητής απάντησε πως «δεν πρόλαβε να τις απορροφήσει» και η φοιτήτρια απάντησε 

«Πιστεύω πως ακόμα και αν το αφήσουμε δεν θα τις απορροφήσει». Ακολούθησε η 

απάντηση που είχε δώσει η φοιτήτρια στην οποία ανέφερε τα εξής: «Δεν παρατηρώ 

κάποια διαφορά απλά στο φύλλο του λωτού οι σταγόνες είναι πιο συγκεντρωμένες σε 

σχέση με την επιφάνεια του μαρουλιού, ίσως, επειδή η επιφάνεια του φύλλου του λωτού 

είναι πιο επίπεδη». Στη συνέχεια καλέσαμε τους φοιτητές να δώσουν και άλλες 

απαντήσεις και παρατηρήσαμε ότι οι περισσότεροι δεν ήθελαν να διαβάσουν τις 

απαντήσεις τους ενώ τους παροτρύναμε για το αντίθετο. Μια ακόμα φοιτήτρια διάβασε 

την απάντησή της στην οποία ανέφερε: «Οι σταγόνες στο φύλλο του λωτού είναι 

μεγαλύτερες και λιγότερες από ότι στο φύλλο του μαρουλιού. Ενώ στο φύλλο του 

μαρουλιού οι σταγόνες είναι περισσότερες και μικρότερες». Μετά από αυτή την 

απάντηση δόθηκε ακόμα μια: «Το φύλλο του λωτού είναι σαν βελούδο και κρατάει τις 

σταγόνες πιο εύκολα ενώ το φύλλο του μαρουλιού γλιστράει πιο πολύ». Στη συνέχεια 

σχολιάσαμε το γεγονός ότι μια φοιτήτρια χαρακτήρισε ως βελούδινο το φύλλο του λωτού 

και προχωρήσαμε στις δύο επόμενες ερωτήσεις. Στη συνέχεια ασχοληθήκαμε με τις 

ερωτήσεις 2 και 3. 

Ερώτηση 2: «Παρακολουθήστε το βίντεο 1 που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας σας. 

Με βάση τις εικόνες 1 και 2 και το βίντεο 1 τι παρατηρείτε στο φύλλο του λωτού;»  και 

Ερώτηση 3: «Μελετήστε προσεκτικά το κείμενο 1 με τίτλο: «Ασιατικός λωτός: Το ιερό 

φυτό» το οποίο βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας σας. Στη συνέχεια παρακολουθήστε 

το βίντεο 2 που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας σας. Με βάση το κείμενο 1 και τα 

βίντεο 1, 2 γιατί νομίζετε ότι ο λωτός έχει αυτό τον συμβολισμό στην ανατολική 

παράδοση;». 

Δόθηκε χρόνος στους φοιτητές να παρακολουθήσουν τα βίντεο και να επεξεργαστούν τις 

ερωτήσεις. Αφού επεξεργάστηκαν όλοι τις ερωτήσεις ξεκινήσαμε τη συζήτηση 

απαντώντας ταυτόχρονα και στις δύο ερωτήσεις. Ρωτήσαμε «Γιατί νομίζετε ότι ο λωτός 

έχει αυτό το συμβολισμό στην ανατολική παράδοση;», μια φοιτήτρια απάντησε: «Όπως 

διαβάσαμε είναι το σύμβολο της καθαρότητας στην ανατολική παράδοση. Σύμφωνα με 
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το βίντεο 2 που είδαμε λόγω του ότι ο λωτός είναι υδροφοβικό φυτό οι σταγόνες δεν 

απορροφούνται από αυτό. Επίσης οι βρωμιές που πέφτουν πάνω στο φύλλο  

απορροφούνται από τις σταγόνες και για αυτό το λόγο πιστεύω μένει καθαρό». Στη 

συνέχεια εξηγήσαμε ότι ο λωτός είναι ένα λουλούδι το οποίο ενώ ζει μέσα στα 

λασπόνερα δεν λερώνεται καθόλου. Έπειτα οι φοιτητές ρωτήθηκαν αν στην Ελλάδα 

υπάρχει κάποιο φυτό με παρόμοιες ιδιότητες με αυτές του λωτού. Ένας φοιτητής 

απάντησε το λάχανο, ένας άλλος οι καλαμιές και ένας τρίτος το ρύζι. Η καθηγήτρια 

διευκρίνισε πως: «Το ρύζι είναι μέσα στο νερό αλλά είναι αδιάβροχο για αυτό και μπορεί 

να ζει. Το φυτό αυτό είναι αδιάβροχο προς μια κατεύθυνση και όχι προς μια άλλη. Για το 

λάχανο που αναφέρθηκε είναι το κλασσικό αντιπροσωπευτικό που δουλεύουμε όταν 

κάνουμε σουπερ υδρόφοβα φυτά στα παιδιά. Αν προσέξετε όταν πλένουμε το λάχανο το 

νερό δεν φεύγει πολύ γρήγορα; Πιο γρήγορα από το μαρούλι και μάλιστα το λάχανο 

συμπεριφέρεται όπως ο λωτός για αυτό και πλένεται εύκολα. Είναι σούπερ υδρόφοβο, 

έχει αντίστοιχες δομές με αυτές που είδατε στο βίντεο και ακόμα πιο σουπερ υδρόφοβο 

είναι το μπρόκολο. Ένας από τους λόγους που βρίσκουμε κάποιες φορές σκουλήκια μέσα 

στο μπρόκολο είναι γιατί πάνε για να προστατευτούν από τη βροχή».  

Προχωρήσαμε στην επόμενη ερώτηση και δώσαμε  χρόνο να απαντήσουν και να 

σκεφτούν οι φοιτητές.  

Ερώτηση 4: Παρακάτω δίνονται ενδεικτικές απαντήσεις μαθητών για το ερώτημα 1. 

1. «Αυτό γίνεται γιατί το φύλλο έχει κάτι πάνω». 

2. «Έχει ένα συστατικό μέσα που θα κρατάει κάποια υγρά μέσα και κάποια έξω». 

3. «Γιατί τα κύτταρα του λάχανου δεν αφήνουν να περάσει μέσα το νερό. Και γι’ αυτό 

μαζεύονται στην επιφάνεια και τα βλέπουμε». 

4. «Έτσι είναι οι σταγόνες, δεν μπορούμε να τους δώσουμε εμείς σχήμα». 

5. «Τα φύλλα του λάχανου έχουν πάρα πολύ μικρά πραγματάκια στο φύλλο του που τα 

λένε εξογκώματα ή νανοεξογκώματα. Τα νανοεξογκώματα δεν αφήνουν το νερό να 

διαλυθεί και να μπει μέσα. Τα φύλλα ή οτιδήποτε άλλο που απορροφούν και διαλύουν τη 

σταγόνα λέγονται υδροφιλικά ενώ αυτά που δεν απορροφούν και δεν διαλύουν λέγονται 

υδροφοβικά. Το φύλλο του λάχανου είναι υδροφοβικό». 
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6. «Το φύλλο είναι μαλακό και λεπτό». 

7. « Η επιφάνεια είναι κολλώδης». 

4α. Με ποια/ες συμφωνείτε περισσότερο και γιατί;  

4β. Αν ανατρέξετε στην απάντηση που δώσατε στην ερώτηση 1, θα είχατε να αλλάξετε 

κάτι; 

4γ. Υπάρχει κάποια πληροφορία που χρειάζεστε επιπλέον για να απαντήσετε στα 

ερωτήματα 4α και 4β; Αν ναι, ποια/ες είναι; 

Όταν όλοι ολοκλήρωσαν την απάντησή τους ξεκίνησε η συζήτηση. Ρωτήσαμε αρχικά 

κάποιους να μας πουν τι απάντησαν στο 4α ερώτημα. Μια φοιτήτρια είπε ότι απάντησε 

το 1, ένας άλλος φοιτητής απάντησε το 5.  

Στο δεύτερο ερώτημα (4β) κάποιοι απάντησαν όχι και κάποιοι ναι. Όταν ρωτήσαμε μια 

φοιτήτρια τι θα άλλαζε απάντησε: «Εγώ θα πρόσθετα ότι υπάρχουν νανοεξωγκόματα 

στην επιφάνεια του φύλλου» και ένας ακόμα φοιτητής που απάντησε «ναι» είπε ότι θα 

έγραφε επιπλέον σχετικά με την υδροφοβικότητα.  

Στο (4γ) ερώτημα ένας φοιτητής είπε ότι δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον πληροφορία, 

μια φοιτήτρια απάντησε πως θα ήθελε να γνωρίζει τα στοιχεία που υπάρχουν πάνω σε 

μια επιφάνεια δηλαδή τι είναι αυτό που έχει και το κάνει υδροφοβικό.  

2.1.3 Περιγραφή Εκπαιδευτικού Υλικού 2ου Δίωρου  
Πίνακας 5 

ΕΚΠΑΙ- 

ΔΕΥΤΙΚΟ  

ΥΛΙΚΟ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ- 

ΤΗΤΕΣ 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

Βίντεο 1: Το 
φαινόμενο 
του λωτού 

Το φαινόμενο του 
λωτού 

Υπερυδροφικότητα  
Αυτοκαθαρισμός 

 

Παρακολούθηση 
βίντεο  

Ερμηνεία 
πληροφοριών  

Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
Ερμηνείας και Εξαγωγής 

συμπεράσματος. 

Ερμηνεία των ιδιοτήτων 
του λωτού 

Αφίσα: Το 
φαινόμενο 

Υπερυδροφικότητα Παρατήρηση  Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
Ερμηνείας και Εξαγωγής 



 

37 

 

του λάχανου Αυτοκαθαρισμός Άντληση 
πληροφοριών 

 

συμπεράσματος. 

Ερμηνεία των ιδιοτήτων 
του λωτού 

Βίντεο 2: 
Εφαρμογές 
νανοτεχνο- 

λογίας κατά 
του 

καρκίνου. 

Νανοϊατρική 

Θετικές και αρνητικές 
επιπτώσεις 
νανοϋλικών   

Παρακολούθηση 
βίντεο 

Άντληση 
πληροφοριών  

Σχολιασμός 

Ανάπτυξη διαθέσεων 
Αναζήτηση της αλήθειας, 

Αυτοπεποίθηση και 
Περιέργεια 

Διερεύνηση ζητημάτων 
που αφορούν τις 
επιπτώσεις των 
εφαρμογών της 

νανοτεχνολογίας 

 

 

Στη συνέχεια περιγράφεται αναλυτικά το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο χρησιμοποιήθηκε 

στο 2ο δίωρο με τις ανάλογες αναφορές στο περιεχόμενο, τις δραστηριότητες και τους 

στόχους που επιδιώκονται να επιτευχθούν.                                       

Εκπαιδευτικό Υλικό 1: Βίντεο 1 - Το φαινόμενο του λωτού 

(Βλ. Εκπαιδευτικό υλικό 1ου δίωρου - Εκπαιδευτικό Υλικό 4: Βίντεο 2 -  Το φαινόμενο 

του λωτού) 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5 με τη χρήση του βίντεο 1  προσεγγίσαμε το φαινόμενο του 

λωτού και πιο συγκεκριμένα τις ιδιότητες της υπερυδροφικότητας και του 

αυτοκαθαρισμού. Οι φοιτητές κλήθηκαν να παρατηρήσουν το βίντεο όπου φαινόταν η 

επιφάνεια του φύλλου του λωτού σε μεγέθυνση, στην οποία έπεφταν σταγόνες νερού που 

κυλούσαν, παρασύροντας μαζί τους τα σωματίδια βρωμιάς και σκόνης, τα οποία 

υπήρχαν στην επιφάνεια του φύλλου. Πραγματοποιήθηκαν οι δραστηριότητες 

παρατήρησης και ερμηνείας του βίντεο που είχαν ως στόχο την ανάπτυξη της δεξιότητας 

της Ερμηνείας μιας και οι φοιτητές παρακολουθώντας το βίντεο κλήθηκαν να 

ερμηνεύσουν τις πληροφορίες που αυτό παρείχε. Επιπλέον στοχεύσαμε στην ανάπτυξη 

της δεξιότητας «Εξαγωγή συμπεράσματος» μέσω της συλλογής και της αξιοποίησης των 
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δεδομένων προκειμένου οι φοιτητές να καταλήξουν σε λογικά συμπεράσματα, καθώς και 

στην ανάπτυξη της δεξιότητας «Εξήγηση» μιας και οι φοιτητές αφού έβγαλαν τα 

συμπεράσματά τους έπρεπε να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της συλλογιστικής τους 

πορείας και την ερμηνεία των ιδιοτήτων του λωτού. 

Εκπαιδευτικό Υλικό 2: Αφίσα-Το φαινόμενο του λάχανου 

 

             

Εικόνα 7: Νανοεξογκώματα σε φύλλο 
λάχανου 

Εικόνα 8: Υδρόφοβη επιφάνεια λάχανου  

 
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5 με τη χρήση της αφίσας «Το φαινόμενο του λάχανου» 

προσεγγίσαμε το περιεχόμενο της υπερυδροφικότητας και του αυτοκαθαρισμού. Στην 

αφίσα δίνονται πληροφορίες για τις ιδιότητες του φύλλου του λάχανου να παραμένει 

καθαρό και στεγνό όπως και το φύλλο του λωτού και εξηγούνται οι λόγοι για τους 

οποίους αυτό συμβαίνει (νανοεξογκώματα). Οι φοιτητές παρατήρησαν την αφίσα και 

άντλησαν πληροφορίες από αυτή. Στόχος ήταν η ανάπτυξη των δεξιοτήτων (α) 

«Ερμηνεία» αφού τα άτομα κλήθηκαν να ερμηνεύσουν τις πληροφορίες της αφίσας, (β) 

«Εξαγωγή συμπεράσματος» μιας και οι φοιτητές έπρεπε να συλλέξουν και να 

αξιοποιήσουν τις πληροφορίες της αφίσας για να καταλήξουν σε συμπεράσματα, (γ) 

«Εξήγηση» καθώς τα άτομα κλήθηκαν να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της 

συλλογιστικής τους πορείας. Στόχος ήταν επίσης η ερμηνεία του φαινομένου του λωτού 

μιας και το λάχανο του οποίου οι ιδιότητες παρουσιάζονται και εξηγούνται στην αφίσα 

έχει τις ίδιες ιδιότητες με το λωτό.  

 
Εκπαιδευτικό Υλικό 3: Βίντεο 2-Εφαρμογές νανοτεχνολογίας κατά του καρκίνου 
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Εικόνα 9: Εμβόλιο με τη χρήση 
νανοσωματιδίων 

Εικόνα 10: Αποτελέσματα ερευνών για τη 
νανοϊατρική στο 14ο συνέδριο 
νανοτεχνολογίας.  

 
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5 με το βίντεο 2 προσεγγίσαμε το θέμα της νανοϊατρικής 

καθώς και των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων από τη χρήση νανοϋλικών. Στο 

βίντεο 2 με τίτλο: «Εφαρμογές νανοτεχνολογίας κατά του καρκίνου», παρουσιάζονταν 

εφαρμογές της νανοτεχνολογίας που παρουσιάστηκαν στο 14ο συνέδριο νανοτεχνολογίας 

στη Θεσσαλονίκη3 καθώς και οι συνεντεύξεις ερευνητών που συμμετείχαν σε αυτό. Τα 

αποσπάσματα των συνεντεύξεων αναφέρονταν στους  κινδύνους αλλά και τις θετικές 

προοπτικές που ενδέχεται τα προϊόντα νανοτεχνολογίας να επιφέρουν. Οι φοιτητές 

παρακολούθησαν το βίντεο, άντλησαν πληροφορίες από αυτό και στη συνέχεια 

σχολίασαν αυτά τα οποία είδαν. Στόχος ήταν η ανάπτυξη των διαθέσεων (α) «Αναζήτηση 

της αλήθειας» και (β) «Αυτοπεποίθηση» καθώς οι φοιτητές κλήθηκαν να διατυπώσουν τις 

ερωτήσεις που τους δημιουργήθηκαν παρακολουθώντας το βίντεο και η ανάπτυξη της 

διάθεσης «Περιέργεια» καθώς το βίντεο έθετε ζητήματα τα οποία προκαλούσαν το 

ενδιαφέρον και η διερεύνηση ζητημάτων που αφορούν τις επιπτώσεις των εφαρμογών 

της νανοτεχνολογίας. 

Παρακάτω παρουσιάζεται πίνακας  με τις ερωτήσεις του φύλου εργασίας, το περιεχόμενο 

της κάθε ερώτησης, οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν καθώς και οι 

επιδιωκόμενες δεξιότητες και διαθέσεις της κριτικής σκέψης. 

 

 

 
                                                           
3 https://www.nanotexnology.com/2017/ 

https://www.nanotexnology.com/2017/
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Πίνακας 6 

Φύλλο εργασίας 

Ερώτηση 1. Παρακολουθώντας το βίντεο 1 και την αφίσα που υπάρχει στην 
επιφάνεια εργασίας πώς εξηγείτε την ιδιότητά του λωτού να μένει στεγνός και 
καθαρός; 

Ερώτηση 2. Τι είδους προϊόντα νομίζετε ότι θα μπορούσαν να δημιουργηθούν 
έχοντας ως βάση την υπερυδροφοβικότητα του λωτού; 

Ερώτηση 3.Αναζητήστε στο διαδίκτυο ένα τεχνολογικό προϊόν το οποίο βασίζεται 
στις ιδιότητες του λωτού. Ετοιμάστε μια σύντομη παρουσίαση (3 διαφάνειες) στην 
οποία θα περιγράφετε: 

1. Τις πηγές αναζήτησης πληροφοριών που αξιοποιήσατε. 

2. Τους λόγους για τους οποίους επιλέξατε το προϊόν. 

3. Βασικές πληροφορίες για τη λειτουργία του. 

4. Πώς σχετίζεται με την ιδιότητα του λωτού; 

5. Πιθανές απορίες που σας δημιουργήθηκαν κατά την αναζήτησή σας. 

Ερώτηση 4α. Παρακολουθήστε το βίντεο 2. Ποιες ερωτήσεις αναδείχθηκαν με βάση 
το βίντεο 2; 

Συζητήστε στην ομάδα σας και γράψτε 1 από τις ερωτήσεις. 

Ερώτηση 4β. Αναζητήστε πηγές προκειμένου να απαντήσετε στην ερώτηση που 
επιλέξατε. 
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Πίνακας 7 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
ΦΥΛΛΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ- 

ΤΕΣ 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ/ΔΙΑΘ

ΕΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ 
ΣΚΕΨΗΣ 

Ερώτηση 1 Υπερυδροφικότητα 

Αυτοκαθαρισμός 

 

Παρακολούθηση 
βίντεο 

Μελέτη αφίσας 

Άντληση και 
Ερμηνεία 

πληροφοριών 

Ερμηνεία, Εξαγωγή 
συμπεράσματος και 

Εξήγηση 

Ερώτηση 2 Προϊόντα 
νανοτεχνολογίας 
αξιοποιώντας τις 

ιδιότητες του 
λωτού 

Απάντηση Ερώτησης 

Συζήτηση 

Εξήγηση και 
Περιέργεια 

Ερώτηση 3  Προϊόντα 
νανοτεχνολογίας 
αξιοποιώντας τις 

ιδιότητες του 
λωτού 

Αναζήτηση προϊόντος 

Αξιολόγηση πηγής 
πληροφοριών 

Περιγραφή 
λειτουργίας 
προϊόντος 

Συσχέτιση προϊόντος 
με ιδιότητες λωτού 

Έκφραση αποριών  

Συζήτηση 

 

Εξήγηση, Εξαγωγή 
συμπεράσματος, 

Συστηματικότητα και 
Περιέργεια 
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Ερώτηση 4α. Νανοϊατρική  

Θετικές και 
αρνητικές 
επιπτώσεις 
νανοϋλικών 

Παρακολούθηση 
βίντεο 

Έκφραση αποριών  

Συζήτηση 

Επιλογή ερωτήματος 

Αναζήτηση της 
αλήθειας, 

Αυτοπεποίθηση και 
Περιέργεια 

Ερώτηση 4β Νανοϊατρική  

Θετικές και 
αρνητικές 
επιπτώσεις 
νανοϋλικών 

Αναζήτηση πηγής 

Παρουσίαση 
απάντησης 

Συζήτηση 

Εκτίμηση, Εξαγωγή 
συμπεράσματος, 
Αναζήτηση της 

αλήθειας και 
Συστηματικότητα 

 

Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά οι ερωτήσεις του φύλλου εργασίας το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε στο 2ο δίωρο με τις ανάλογες αναφορές στο περιεχόμενο, τις 

δραστηριότητες και τις δεξιότητες και διαθέσεις της κριτικής σκέψης που επιδιώκονται 

να επιτευχθούν με κάθε μια ερώτηση. 

Ερώτηση 1. Παρακολουθώντας το βίντεο 1 και την αφίσα που υπάρχει στην επιφάνεια 

εργασίας πώς εξηγείτε την ιδιότητά του λωτού να μένει στεγνός και καθαρός; 

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 7 με την ερώτηση αυτή προσεγγίστηκε το περιεχόμενο της 

υπερυδροφικότητας και του αυτοκαθαρισμού. Οι φοιτητές κλήθηκαν να 

παρακολουθήσουν το βίντεο, να μελετήσουν την αφίσα, να αντλήσουν πληροφορίες από 

το βίντεο και την αφίσα και να τις ερμηνεύσουν. Σκοπός ήταν η ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων (α) «Ερμηνεία», μιας και οι φοιτητές κλήθηκαν να ερμηνεύσουν τα δεδομένα 

που πήραν από το βίντεο και την αφίσα, (β) «Εξαγωγή συμπεράσματος», καθώς οι 

φοιτητές μέσα από την συλλογή και την αξιολόγηση των δεδομένων έπρεπε να 

καταλήξουν σε συμπεράσματα και (γ) «Εξήγηση» αφού μετά την εξαγωγή των 

συμπερασμάτων οι φοιτητές κλήθηκαν να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της 

συλλογιστικής τους πορείας. 
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Ερώτηση 2. Τι είδους προϊόντα νομίζετε ότι θα μπορούσαν να δημιουργηθούν έχοντας 

ως βάση την υπερυδροφοβικότητα του λωτού; 

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 7 με την ερώτηση αυτή προσεγγίσαμε το ζήτημα των 

προϊόντων νανοτεχνολογίας τα οποία μπορούν να κατασκευαστούν έχοντας ως βάση τις 

ιδιότητες του λωτού.  Οι φοιτητές κλήθηκαν να σκεφτούν προϊόντα τα οποία μπορούν να 

κατασκευαστούν έχοντας ως βάση τις ιδιότητες του λωτού και να συζητήσουν σχετικά με 

τις προτάσεις τους. Στόχος ήταν η ανάπτυξη της δεξιότητας «Εξήγηση» καθώς τα άτομα 

έπρεπε να εξηγήσουν το πως οι ιδιότητες του λωτού θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην 

παραγωγή νέων προϊόντων και η ανάπτυξη της διάθεσης «Περιέργεια» μιας και οι 

φοιτητές προσπάθησαν να σκεφτούν τομείς όπου η ιδιότητα του λωτού θα μπορούσε να 

εφαρμοστεί. 

 

Ερώτηση 3. Αναζητήστε στο διαδίκτυο ένα τεχνολογικό προϊόν το οποίο βασίζεται στις 

ιδιότητες του λωτού. Ετοιμάστε μια σύντομη παρουσίαση (3 διαφάνειες) στην οποία θα 

περιγράφετε: 

1. Τις πηγές αναζήτησης πληροφοριών που αξιοποιήσατε. 

2. Τους λόγους για τους οποίους επιλέξατε το προϊόν. 

3. Βασικές πληροφορίες για τη λειτουργία του. 

4. Πώς σχετίζεται με την ιδιότητα του λωτού; 

5. Πιθανές απορίες που σας δημιουργήθηκαν κατά την αναζήτησή σας. 

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 7 μέσω της ερώτησης αυτής προσεγγίσαμε το ζήτημα των 

προϊόντων νανοτεχνολογίας τα οποία μπορούν να κατασκευαστούν έχοντας ως βάση τις 

ιδιότητες του λωτού. Οι φοιτητές κλήθηκαν να αναζητήσουν ένα προϊόν, να 

αξιολογήσουν την πηγή από όπου πήραν τις πληροφορίες, να παρουσιάσουν τους λόγους 

επιλογής του προϊόντος, να εξηγήσουν το πως το προϊόν σχετίζεται με τις ιδιότητες του 

λωτού, να εκφράσουν τις απορίες που τους δημιουργήθηκαν κατά την αναζήτησή τους 

και να συζητήσουν σχετικά με τα ευρήματά τους. Στόχος ήταν η ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων:  (α) «Εξήγηση» μέσω της παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας, (β) 

«Εξαγωγή συμπεράσματος» αφού οι φοιτητές έπρεπε να αναγνωρίσουν και να 
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οργανώσουν τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν για να καταλήξουν σε λογικά 

συμπεράσματα και των διαθέσεων: (α) «Συστηματικότητα» καθώς μέσω της ερώτησης τα 

άτομα κλήθηκαν να σκεφτούν το πώς εργάστηκαν προκειμένου να καταλήξουν στην 

επιλογή του προϊόντος και στην παρουσίασή του, (β) «Περιέργεια» μιας και οι φοιτητές 

μπήκαν στη διαδικασία να ψάξουν και να βρουν απαντήσεις σε νέα ερωτήματα, τα οποία 

δημιουργήθηκαν μετά την έρευνά τους. 

 

Ερώτηση 4α. Παρακολουθήστε το βίντεο 2. Ποιες ερωτήσεις αναδείχθηκαν με βάση το 

βίντεο 2; Συζητήστε στην ομάδα σας και γράψτε 1 από τις ερωτήσεις. 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 7 με την ερώτηση αυτή προσεγγίσαμε θέματα νανοϊατρικής 

άλλα και των επιπτώσεων θετικών και αρνητικών από τη χρήση νανοϋλικών. Οι φοιτητές 

κλήθηκαν να παρακολουθήσουν το βίντεο, να εκφράσουν τις απορίες και τα ερωτήματα 

που τους δημιουργήθηκαν, να συζητήσουν μεταξύ τους και να επιλέξουν ένα από αυτά 

για να ασχοληθούν μαζί του. Στόχος ήταν η ανάπτυξη των διαθέσεων: (α) «Αναζήτηση 

της αλήθειας» και (β) «Αυτοπεποίθηση» μιας και οι φοιτητές κλήθηκαν να διατυπώσουν 

και να εκφράσουν τις απορίες που τους δημιουργήθηκαν παρακολουθώντας το βίντεο (γ) 

«Περιέργεια» καθώς με την ερώτηση αυτή καλλιεργείται η θέληση για μάθηση  μέσω της 

διατύπωσης ερωτημάτων από τους φοιτητές. 

Ερώτηση 4β. Αναζητήστε πηγές προκειμένου να απαντήσετε στην ερώτηση που 

επιλέξατε. 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 7 με την ερώτηση αυτή προσεγγίσαμε θέματα νανοϊατρικής 

καθώς και των αποτελεσμάτων θετικών και αρνητικών από τη χρήση νανοϋλικών. Οι 

φοιτητές αφού είχαν επιλέξει ένα ερώτημα κλήθηκαν να βρουν πηγές προκειμένου να 

απαντήσουν σε αυτό. Στόχος ήταν η ανάπτυξη των δεξιοτήτων: (α)  «Εκτίμηση» αφού τα 

άτομα προκειμένου να απαντήσουν έπρεπε να αξιολογήσουν και να χρησιμοποιήσουν 

προτάσεις και κρίσεις οι οποίες ήταν άλλων ατόμων, (β) «Εξαγωγή συμπεράσματος» μιας 

και τα άτομα κλήθηκαν να αναγνωρίσουν τα στοιχεία εκείνα που ήταν αναγκαία για να 

καταλήξουν σε λογικά συμπεράσματα και η ανάπτυξη των διαθέσεων: (α) «Αναζήτηση 

της αλήθειας» αφού οι φοιτητές κλήθηκαν να αναζητήσουν την καλύτερη δυνατή γνώση 
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και (β) «Συστηματικότητα» καθώς τα άτομα οργάνωσαν προσεγγίσεις οι οποίες πιθανόν 

θα έδιναν λύση στο πρόβλημα το οποίο είχαν θέσει. 

2.1.4 Αναλυτική Παρουσίαση του 2ου Δίωρου 

Σε αυτό το δίωρο αφού μοιράστηκαν τα φύλλα εργασίας ξεκινήσαμε  με την ερώτηση 1: 

«Παρακολουθώντας το βίντεο 1 και την αφίσα που υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας πώς 

εξηγείτε την ιδιότητά του λωτού να μένει στεγνός και καθαρός;».  

Αρχικά πραγματοποιήθηκε παρακολούθηση του βίντεο. Κάθε ομάδα είχε στη διάθεσή 

της Laptop καθώς και την αφίσα που εξηγεί το φαινόμενο του λωτού. 

Αφού οι φοιτητές ολοκλήρωσαν τις απαντήσεις τους ξεκινήσαμε να συζητάμε σχετικά με 

αυτές. Ενδεικτικές απαντήσεις των φοιτητών στην παραπάνω ερώτηση ήταν:   

● «Τα φύλλα του λωτού όντας υδροφοβικά απορροφούν τη σταγόνα στο εσωτερικό 

τους. Ο λωτός παραμένει καθαρός γιατί τα  νανοεξογκώματα απαγορεύουν στις 

βρωμιές και στο νερό να κυλήσουν πάνω στα φύλλα του λωτού. Τα βρώμικα 

σωματίδια και η σταγόνα νερού απομακρύνονται».  

● «Ο λωτός όπως και το λάχανο έχει στην επιφάνεια των φύλλων του εξογκώματα. 

Αυτά λοιπόν τα εξογκώματα δεν επιτρέπουν ούτε στη βρωμιά ούτε στο νερό να 

τα διαπερνά με αποτέλεσμα το λάχανο και ο λωτός να παραμένουν καθαρά και 

στεγνά».  

● «Η επιφάνεια του λωτού είναι υδρόφοβη και έτσι όταν πέσει στα φύλλα του μια 

σταγόνα νερού βγαίνουν οι νανοπροεξοχές με τα νανοτριχίδια και έτσι η σταγόνα 

δεν αγγίζει τα φύλλα. Οι νανοπροεξοχές είναι αρκετά μαλακές έτσι ώστε να μην 

σπάσει η σταγόνα η οποία καθώς κυλάει παίρνει όλη τη βρωμιά από το φύλλο 

του λωτού».  

Η διδάσκουσα ζήτησε από την τελευταία φοιτήτρια να διαβάσει και πάλι την απάντησή 

της αργά διότι υπάρχουν σε αυτή σημαντικές πληροφορίες. Η φοιτήτρια διάβασε: «Η 

επιφάνεια του λωτού είναι υδρόφοβη και έτσι όταν πέσει στα φύλλα του μια σταγόνα 

νερού βγαίνουν οι νανοπροεξωχές με τα νανοτριχίδια». Της έγινε η ερώτηση: «Δηλαδή 

πριν ήταν κάπου;» και απάντησε: «Έτσι κατάλαβα», στη συνέχεια έγινε εξήγηση της 
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λέξης βγαίνουν από την καθηγήτρια η οποία είπε τα εξής: «Οι νανοπροεξοχές ήταν 

κρυμμένες και με το που πέφτει η σταγόνα βγαίνουν;» Η φοιτήτρια απάντησε  πως αυτό 

είχε καταλάβει. Επισημάνθηκε πως αυτή η διαδικασία θεωρείται ως αντίδραση του 

φύλλου στο νερό. Μόλις νιώσει το νερό βγάζει τις νανοπροεξοχές. Η φοιτήτρια συνέχισε 

την ανάγνωση της απάντησης: «και έτσι η σταγόνα δεν αγγίζει τα φύλλα. Οι 

νανοπροεξοχές είναι αρκετά μαλακές έτσι ώστε να μην σπάσει η σταγόνα η οποία καθώς 

κυλάει παίρνει όλη τη βρωμιά από το φύλλο του λωτού». Όταν ολοκλήρωσε την 

απάντησή της, αυτή συγκρίθηκε με αυτή του πρώτου φοιτητή που απάντησε «Τα φύλλα 

του λωτού όντας υδροφοβικά απορροφούν τη σταγόνα στο εσωτερικό τους». Του 

ζητήθηκε να εξηγήσει τη εννοεί. Απάντησε: «Αφού υπάρχει επαφή του νερού με το 

φύλλο, τη στιγμή ακριβώς που υπάρχει η επαφή αυτή κάπως απορροφάται το νερό στο 

εσωτερικό του φύλλου»  και συνεχίστηκε η ανάγνωση της υπόλοιπης απάντησής του: «Ο 

λωτός παραμένει καθαρός γιατί τα  νανοεξογκώματα απαγορεύουν στις βρωμιές και στο 

νερό να κυλήσουν πάνω στα φύλλα του λωτού. Τα βρώμικα σωματίδια και η σταγόνα 

νερού απομακρύνονται». Σχολιάστηκε πως στο δικό του μοντέλο τα εξογκώματα 

υπάρχουν από πριν. Σε αυτό το σημείο ο φοιτητής είπε: «Υπάρχει μια αντίφαση στην 

απάντησή μου. Από τη μία λέω ότι θα μπει μέσα η σταγόνα του νερού και από την άλλη 

λέω ότι θα απομακρυνθεί. Είναι λάθος η πρώτη πρότασή μου. Δεν ισχύει». Συνεχίστηκε 

η ανάγνωση της απάντησής του: «Παραμένει καθαρός γιατί τα  νανοεξογκώματα 

απαγορεύουν στις βρωμιές και στο νερό να κυλήσουν» και ο φοιτητής συμπλήρωσε 

λέγοντας  «Ήταν λάθος η διατύπωση κυλάνε αλλά δεν παραμένει η σταγόνα εκεί πέρα». 

Η καθηγήτρια απάντησε «Μα η κύλιση αυτό σημαίνει. Κυλάω σημαίνει ότι δεν 

παραμένω στη θέση μου. Πάω παραπέρα. Κύλιση σημαίνει αλλαγή θέσης με 

περιστροφή» ο φοιτητής απάντησε «Κάνει κύλιση αλλά σε κάποια στιγμή φεύγει δεν 

κάνει κάποιο κύκλο». Η καθηγήτρια τον ρώτησε αν τα νανοεξογκώματα απαγορεύουν 

την κύλιση. Αν δηλαδή λειτουργούν σαν εμπόδια και δόθηκε η απάντηση πως κάτι 

τέτοιο δεν ισχύει και έχουμε κύλιση.  

Έπειτα μια φοιτήτρια ενώ επιλέχθηκε να απαντήσει δίσταζε να διαβάσει την απάντησή 

λέγοντας  πως έχει γράψει το ίδιο με τον δεύτερο φοιτητή. Στο τέλος διάβασε την 

απάντησή της στην οποία ανέφερε: «Η επιφάνεια του φύλλου καλύπτεται από 
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εξογκώματα σε μέγεθος νάνο τα οποία δεν επιτρέπουν στο νερό και τη βρωμιά να 

κολλήσουν σε αυτό. Αυτό κρατάει τα φύλλα καθαρά και στεγνά ακόμα και σε έντονες 

βροχοπτώσεις». Η καθηγήτρια παρότρυνε τους φοιτητές να διαβάσουν τις απαντήσεις 

τους αλλά κανένας δεν ήθελε. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε κάποιος τυχαία. Μια 

φοιτήτρια διάβασε την απάντησή της: «Αυτό γίνεται λόγω των νανοεξογκωμάτων που 

έχει ο λωτός, το νερό δεν κολλάει στο φύλλο του και οι βρωμιές επίσης γιατί είναι τόσο 

μικρά τα νανοεξογκώματα που δεν χωρούν ανάμεσά τους. Επίσης η επιφάνεια του 

λωτού, δηλαδή τα φύλλα του είναι βελούδινα και απαλά». Ρωτήθηκε: «Έλεγε μέσα στο 

βίντεο βελούδινα και απαλά;» Η φοιτήτρια διάβαζε αργά την απάντησή της  και η 

καθηγήτρια σχεδίαζε στον πίνακα το μοντέλο και σχολίασε τη φράση ότι είναι τόσο 

μικρές οι νανοπροεξοχές. Τη ρώτησε αν αναφερόταν  στο πάχος ή στις μεταξύ τους 

αποστάσεις και η φοιτήτρια απάντησε: «Στις αποστάσεις». Λέγοντας στη φοιτήτρια να 

συνεχίσει, αυτή αρνήθηκε λέγοντας ότι δεν έχει γράψει κάτι επιπλέον. Όταν  διάβασε την 

υπόλοιπη απάντηση η καθηγήτρια παρατήρησε τις λέξεις: «Βελούδινα και απαλά» και 

την ρώτησε πως το κατάλαβε αυτό. Η φοιτήτρια  απάντησε ότι  το θυμόταν από την 

προηγούμενη φορά.  

Η καθηγήτρια σε αυτό το σημείο έκανε την ερώτηση: «Εδώ βλέπετε κάτι περίεργο; Αν 

ήμουν η δασκάλα σας και εσείς ήσασταν παιδιά και σας έλεγα να ζωγραφίσετε ένα 

φύλλο από ένα λουλούδι που να είναι βελούδινο και απαλό τι θα κάνατε;»  Ένας 

φοιτητής απάντησε «μια ίσια γραμμή δεν θα έκανα εξογκώματα από πάνω». Η 

καθηγήτρια σχεδίασε στον πίνακα αυτό που είπε ο φοιτητής και ρώτησε: «Θα κάνατε οι 

περισσότεροι αυτό;» Μια φοιτήτρια απάντησε ότι θα το έκανε επιπλέον να φαίνεται πιο 

ευλύγιστο. Ένας ακόμα φοιτητής απάντησε πως θα έκανε: «Κάτι σαν πανί που θα 

άστραφτε κάπως και να σκουπιζόταν ένας άνθρωπος ή να το είχε πάνω στο πρόσωπό 

του». Η καθηγήτρια ρώτησε: «Υπήρχε περίπτωση να κάνετε δοντάκια;» οι φοιτητές 

απάντησαν αρνητικά  και μια φοιτήτρια είπε πως θα έκανε κάτι σαν τριχούλες, σαν 

χνουδάκι. Κάτι που προκύπτει από τη λέξη βελούδινο. Μια άλλη φοιτήτρια είπε πως θα 

ζωγράφιζε κάτι σαν φτερά που προκύπτει από τη λέξη απαλά. Η καθηγήτρια σχολίασε  

«Έρχεται η επιστήμη και αναγνωρίζει κάτι σε αυτό το λουλούδι στα φύλλα του και λέει: 

Αυτό είναι βελούδινο και απαλό και είναι γεμάτο εξογκώματα. Αν σας έδειχνα 
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κατευθείαν μια τέτοια επιφάνεια. Πώς θα τη λέγατε;» οι φοιτητές απάντησαν: «τραχιά». 

Στη συνέχεια η καθηγήτρια έδειξε στην αφίσα τις μικροπροεξοχές και πάνω σε αυτές τα 

νανοεξογκώματα. Μια φοιτήτρια ρώτησε «Τελικά οι νανοπροεξοχές είναι μέσα και είναι 

αντίδραση στο νερό και βγαίνουν ή είναι ήδη έξω;» Οι υπόλοιποι φοιτητές απάντησαν  

ότι υπάρχουν ήδη. 

Έπειτα προχωράμε στην ερώτηση 2: «Τι είδους προϊόντα νομίζετε ότι θα μπορούσαν να 

δημιουργηθούν έχοντας ως βάση την υπερ-υδροφοβικότητα του λωτού;»  Δόθηκε χρόνος 

στους φοιτητές προκειμένου να σκεφτούν και να απαντήσουν. Οι απαντήσεις που 

πήραμε και συζητήθηκαν ήταν οι εξής: «Υδρόφοβα μαγιό, αδιάβροχα βιβλία, αντηλιακά, 

σπρέι μαλλιών που θα τα προστατεύει από τη βροχή». Ένας φοιτητής ρώτησε: 

«Μπορούν αυτά τα σπρέι να προκαλέσουν καρκίνο;» Τον ρωτήσαμε γιατί κάνει αυτή την 

ερώτηση και απάντησε:  «Επειδή είναι καινούρια τεχνολογία και βασιζόμαστε πολύ στο 

τι προϊόντα θα βγάλουν, τουλάχιστον να αποφασίσουν να βγάλουν προϊόντα που θα 

προκαλούν λιγότερο καρκίνο από ότι όλα τα υπόλοιπα πράγματα γύρω μας». Στη 

συνέχεια δείξαμε στους φοιτητές ένα νανοσπρέι και είπαμε πως αυτό το ψεκάζουμε σε 

εξωτερικούς χώρους όπου και το αφήνουμε να στεγνώσει. Η καθηγήτρια ρώτησε «Τι 

μέγεθος έχουν τα σωματίδια αυτού του σπρέι;» οι φοιτητές απάντησαν: «Νάνο».  Η 

επόμενη ερώτηση της καθηγήτρια ήταν: «Ποιά άλλα αντικείμενα έχουν παρόμοιο 

μέγεθος;» η απάντηση ήταν: «Ιοί και DNA». Έπειτα η καθηγήτρια ρώτησε: «Μπορούν 

τα σωματίδια αυτά να μπουν στο κύτταρο;» Η απάντηση ήταν καταφατική. Μετά από 

αυτές τις ερωταποκρίσεις η καθηγήτρια επισήμανε πως: «Το μεγάλο ερώτημα με το 

οποίο ασχολούνται οι ερευνητές είναι ότι τέτοιου είδους προϊόντα που μπορούν και 

χωράνε στο κύτταρο τι επιπτώσεις μπορούν να έχουν στην υγεία μας;» Άλλες απαντήσεις 

που δόθηκαν στη συνέχεια ήταν: «Τσάντες, παπούτσια, χαλιά, πλακάκια, ομπρέλες, 

φακοί επαφής, γυαλιά, τζάμια». 

Ύστερα μοιράσαμε τις ερωτήσεις 3 και 4 στις ομάδες (οι μισοί ασχολήθηκαν με την 

ερώτηση 3 και οι υπόλοιποι με την ερώτηση 4). Ερώτηση 3. «Αναζητήστε στο διαδίκτυο 

ένα τεχνολογικό προϊόν το οποίο βασίζεται στις ιδιότητες του λωτού. Ετοιμάστε μια 

σύντομη παρουσίαση (3 διαφάνειες) στην οποία θα περιγράφετε:                                       

1.Τις πηγές αναζήτησης πληροφοριών που αξιοποιήσατε.                                                    
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2.Τους λόγους για τους οποίους επιλέξατε το προϊόν.                                                               

3.Βασικές πληροφορίες για τη λειτουργία του.                                                                                                     

4.Πώς σχετίζεται με την ιδιότητα του λωτού;                                                                                                                                          

5.Πιθανές απορίες που σας δημιουργήθηκαν κατά την αναζήτησή σας»                                                                                                    

Ερώτηση 4. «4α. Παρακολουθήστε το βίντεο 2. Ποιες ερωτήσεις αναδείχθηκαν με βάση 

το βίντεο 2; Συζητήστε στην ομάδα σας και γράψτε 1 από τις ερωτήσεις.                                                                                            

Ερώτηση 4β. Αναζητήστε πηγές προκειμένου να απαντήσετε στην ερώτηση που 

επιλέξατε». 

Δόθηκε χρόνος στους φοιτητές προκειμένου να ασχοληθούν με τις ερωτήσεις και να 

προετοιμάσουν τις απαντήσεις τους. Όταν τελείωσαν όλες οι ομάδες ξεκινήσαμε με τις 

απαντήσεις στην ερώτηση 3. Η πρώτη ομάδα που παρουσίασε, ασχολήθηκε με ένα 

οικοδομικό υλικό που ονομάζεται στέιν μπλόκερ. Αρχικά παρουσίασαν τις ιδιότητες του 

υλικού και πού αυτό χρησιμοποιείται. Επισημάνθηκε, επιπλέον, ότι εκτός από υδρόφοβο 

είναι και ελαιόφοβο υλικό. Έπειτα παρουσιάστηκαν οι λόγοι που οι φοιτητές επέλεξαν 

αυτό το προϊόν: «Προστατεύει τοίχους από υγρασία και προστατεύει την δημόσια και 

ιδιωτική περιουσία γιατί δεν επιτρέπει στους ανθρώπους να λερώσουν τους τοίχους». 

Επίσης η ομάδα επισήμανε τη σύνδεση με το λωτό «και τα δύο είναι υδρόφοβα».  Έπειτα 

παρουσίασαν τις απορίες που τους δημιουργήθηκαν: «Πως μπορεί να καθαρίζει μόνο με 

ένα πανί; Σε ποιά είδη χρωμάτων μπορεί να ανταποκριθεί; Αφαιρείται μόνο με ένα 

βρεγμένο πανί ή μπορεί να προσκολληθεί στα ρούχα και στα χέρια;» Η επόμενη ομάδα 

που παρουσίασε ασχολήθηκε με τα αδιάβροχα παπούτσια. Αρχικά έδειξαν την πηγή από 

όπου βρήκαν τις πληροφορίες και στη συνέχεια έδειξαν τους λόγους για τους οποίους θα 

το χρησιμοποιούσαν και βασικές πληροφορίες σχετικά με το προϊόν: «Είδος δέρματος με 

πολύ βελούδινη επιφάνεια που δεν επιτρέπει στο νερό να εισχωρήσει στο εσωτερικό του 

και έτσι διατηρείται στεγνό. Σχετίζεται με το φαινόμενο του λωτού γιατί όπως και ο 

λωτός δεν επιτρέπει σε σκόνη και βρωμιά να κολλήσει πάνω σε αυτό».  Ενώ οι απορίες 

που τους δημιουργήθηκαν ήταν: «Η επιφάνεια του παπουτσιού έχει εξογκώματα όπως 

του λωτού;» 

 Η επόμενη ομάδα επέλεξε να ασχοληθεί με την αδιάβροχη φωτογραφική μηχανή και 

παρουσίασαν την πηγή αναζήτησης που χρησιμοποίησαν. Ρωτήθηκαν γιατί επέλεξαν το 
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προϊόν αυτό και απάντησαν «Μας αρέσει η φωτογραφία και αυτή τη φωτογραφική 

μπορείς να την χρησιμοποιήσεις όπου θες και στο βουνό αν βρέχει, σε σκι, εκτός από τη 

θάλασσα». Ως σχέση του προϊόντος με το φαινόμενο του λωτού ανέφεραν πως: «Όπως 

και στο φυτό έτσι και στην κάμερα αν πέσει μια σταγόνα θα γλιστρήσει και θα πέσει 

κάτω». Οι απορίες που τους δημιουργήθηκαν ήταν: «Πώς δεν βραχυκυκλώνει ο 

μηχανισμός;». 

 Η επόμενη ομάδα που παρουσίασε ασχολήθηκε με το αντηλιακό. Αρχικά παρουσίασαν 

τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν αυτό το προϊόν: «Οι λόγοι που επιλέξαμε την 

αντηλιακή κρέμα είναι ότι υπάρχει ήδη το αντίστοιχο προϊόν στην αγορά και επιπλέον 

έχουμε την περιέργεια σχετικά με τις ιδιότητες και τους κινδύνους της αντηλιακής 

κρέμας και πως θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε στην καθημερινότητά μας». Τους 

έγινε η ερώτηση αν βρήκαν απάντηση για το δεύτερο ερώτημα και απάντησαν: «Η πηγή 

είχε πληροφορίες αλλά δεν προλάβαμε να τις μελετήσουμε πολύ καλά». Έπειτα 

παρουσίασαν τη λειτουργία της αντηλιακής κρέμας: «Σχετικά με τη λειτουργία της 

αντηλιακής κρέμας υπάρχουν νανοσωματίδια τα οποία καθιστούν το αντηλιακό διάφανο 

και πιο αραιό, έχει καλύτερη απορρόφηση, ομαλό άπλωμα και εξαίρετη προστασία. Ένας 

πιθανός κίνδυνος που είδαμε ήταν ό καρκίνος». Ερωτήθηκαν αν αυτό το έλεγε η πηγή 

και απάντησαν καταφατικά. Στο σημείο αυτό έδειξαν και την πηγή τους. Στη συνέχεια 

παρουσίασαν τη συσχέτιση του προϊόντος με το λωτό και τις απορίες που τους 

δημιουργήθηκαν και είπαν τα εξής: «Απομακρύνουν τόσο ο λωτός όσο και η αντηλιακή 

κρέμα νανοτεχνολογίας τα βρώμικα σωματίδια και το νερό και οι απορίες που μας 

δημιουργήθηκαν ήταν αν τελικά τα πλεονεκτήματα που μας προσφέρει η αντηλιακή 

κρέμα νανοτεχνολογίας υπερτερούν από τους κινδύνους που εγκυμονεί και στη σχέση με 

μια απλή συμβατική κρέμα είναι προτιμότερη εν τέλει;» Στη συνέχεια ρωτήθηκαν αν 

διάβασαν κάπου ότι αυτές οι αντηλιακές κρέμες απομακρύνουν τα βρώμικα σωματίδια 

του νερού και απάντησαν: «Όχι ήταν υπόθεση». Τους επισημάνθηκε πως καλό είναι να 

προσέχουμε την διαφορά της υπόθεσης από το δεδομένο προκειμένου να μη γίνονται 

παρανοήσεις και δηλώθηκε από την καθηγήτρια η υποψία πως το προϊόν αυτό δεν έχει 

σχέση με το φαινόμενο του λωτού αλλά με την κλίμακα του νάνο. Επισημάνθηκε στους 

φοιτητές πως υπάρχουν πολλά και διαφορετικά προϊόντα που έχουν να κάνουν με τη 
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νανοτεχνολογία αλλά δεν έχουν σχέση με το φαινόμενο του λωτού δίνοντάς τους ως 

παράδειγμα τα βιτρό τα οποία δεν είναι γυαλί αλλά είναι χρυσάφι και ασήμι. Αν ο 

χρυσός φτάσει στα 100 nm τότε γίνεται μωβ, λίγο πιό μικρό γίνεται μπλε κ.τ.λ αλλάζει 

δηλαδή χρώμα. Το ίδιο συμβαίνει και με το ασήμι. Στα βιτρό νομίζεις ότι βλέπεις τζάμια 

και αυτό είναι χρυσάφι και ασήμι. Αυτό δεν έχει σχέση με το φαινόμενο του λωτού. 

Αυτό το παράδειγμα δόθηκε για να μην δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ό,τι είναι 

νανοτεχνολογία ταυτίζεται μόνο με το φαινόμενο του λωτού και για να γίνει κατανοητό 

ότι οι εφαρμογές της Ν-ΕΤ πρόκειται μελλοντικά να επηρεάσουν σημαντικά την ζωή του 

ανθρώπου.  Στη συνέχεια μια φοιτήτρια έκανε την ερώτηση: «Στο κομμάτι που η 

αντηλιακή λοσιόν μας κάνει αδιάβροχους όταν μπαίνουμε στο νερό και βγαίνουμε οπότε 

συνεχίζεται η προστασία μπορούμε να πούμε ότι σχετίζεται με το φαινόμενο του λωτού;» 

και της δόθηκε η απάντηση ότι: «Σε αυτή την περίπτωση είναι πιθανό αλλά πρέπει 

πρώτα να το ψάξουμε για να βρούμε σίγουρη απάντηση». 

Προκειμένου να δοθούν οι απαντήσεις στην ερώτηση 4 αρχικά παρακολουθήσαμε όλοι 

μαζί το βίντεο 2 στο οποίο παρουσιάζονται εφαρμογές της νανοτεχνολογίας κατά του 

καρκίνου, που παρουσιάστηκαν στο 14ο συνέδριο νανοτεχνολογίας που 

πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη ομάδα έθεσε το ερώτημα: «Πόσο 

αποτελεσματικό θα είναι και πόσες φορές θα πρέπει να κάνουν το εμβόλιο;» Η απάντηση 

που έδωσαν ήταν: «Μισοί από τους καρκινοπαθείς που έκαναν το εμβόλιο δεν 

εμφανίζουν κάποια επιδείνωση της νόσου ένα χρόνο μετά». Επίσης επισήμαναν: «Η 

απάντηση δεν είναι πλήρης, ούτε υπάρχει στοχευμένη απάντηση για το παραπάνω 

ερώτημα. Την απάντηση που δώσαμε την βρήκαμε σε άρθρο με τίτλο: «Ελπίδες από νέο 

εμβόλιο κατά του καρκίνου του μαστού που επιβραδύνει την εξέλιξή του». Στη συνέχεια 

έδειξαν το άρθρο το οποίο χρησιμοποίησαν και επισήμαναν στοιχεία όπως ο 

συγγραφέας, το πανεπιστήμιο που γίνεται η έρευνα, και το περιοδικό στο οποίο έγινε η 

δημοσίευση. Τους έγινε η ερώτηση: «Πώς συμπεράνατε ότι πρόκειται για εμβόλιο που 

έχει κατασκευαστεί με νανοτεχνολογία;» Διάβασαν πάλι το άρθρο και συμπέραναν πως 

κάτι τέτοιο δεν αναφερόταν σε αυτό. Η επόμενη ομάδα έθεσε το ερώτημα: «Υπάρχουν 

πιθανές επιβλαβείς επιπτώσεις για την υγεία;» και απάντησαν: «Το πρόβλημα με τα 

νανοσωματίδια είναι ότι μπορεί να αποδειχθούν επιβλαβή για τον ανθρώπινο οργανισμό 
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αν και οι επιστήμονες λένε ότι θα χρειαστεί χρόνος μέχρι για να διαπιστωθεί κάτι 

τέτοιο». Στη συνέχεια μπήκαν στο blog στο οποίο είχαν χρησιμοποιήσει για να βρουν 

την απάντηση και διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε το όνομα αυτού που γράφει ούτε η 

ιδιότητά του. Μετά την ολοκλήρωση της απάντησης οι φοιτητές συμπέραναν πως 

προκειμένου να βρουν μια απάντηση σε οποιοδήποτε ερώτημα θα πρέπει να ελέγχουν 

πολύ προσεκτικά τις πηγές που χρησιμοποιούν. Εδώ τελείωσε το δεύτερο δίωρο. 

2.2 Ερευνητική Μεθοδολογία 

2.2.1 Οι συμμετέχοντες και τα ερευνητικά ερωτήματα 

Το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 2 εφαρμόστηκε στα 

πλαίσια του μαθήματος Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου στις Φυσικές Επιστήμες του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας. Οι συμμετέχοντες ήταν 30 φοιτητές του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

από το τρίτο και τέταρτο έτος σπουδών. Το ερευνητικό ερώτημα το οποίο καλείται να 

απαντηθεί μέσω αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι αν μέσα από το εκπαιδευτικό υλικό 

που αναπτύχθηκε μπορούν να εξελιχθούν δεξιότητες και διαθέσεις της κριτικής σκέψης 

σε θέματα νανοτεχνολογίας. 

2.2.2 Μέθοδος συλλογής δεδομένων 

Προκειμένου να απαντηθεί το παραπάνω ερευνητικό ερώτημα συλλέχθηκαν δεδομένα σε 

τρεις φάσεις. Αρχικά, δόθηκε ερωτηματολόγιο που καλούσε τους φοιτητές να 

απαντήσουν ατομικά σε έναν υποθετικό προβληματισμό, με σκοπό να εκφράσουν τη 

γνώμη τους για ένα ζήτημα. Στόχος του ερωτηματολογίου ήταν να συλλέξουμε 

απαντήσεις, από τις οποίες θα ήταν δυνατό να αντλήσουμε στοιχεία για τις δεξιότητες 

και διαθέσεις της κριτικής σκέψης που ενεργοποιούν οι συμμετέχοντες στην έρευνα (βλ. 

παράρτημα Pre-Post Ερωτηματολόγιο). Εν συνεχεία, αξιοποιήθηκαν τα φύλλα εργασίας 

τα οποία συμπληρώνονταν από τους φοιτητές κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων. 

Τέλος, μοιράστηκε εκ νέου το αρχικό ερωτηματολόγιο και συμπληρώθηκε ατομικά από 

τους συμμετέχοντες προκειμένου να αποτυπωθεί η εξέλιξη των δεξιοτήτων και 

διαθέσεων που ενεργοποιούσαν. 
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2.2.3 Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων 

Τα δεδομένα τα οποία συγκεντώθηκαν από τα pre και post ερωτηματολόγια καθώς και 

από τα φύλλα εργασίας αναλύθηκαν με το παρακάτω τρόπο:  

Για τον εντοπισμό των δεξιοτήτων και των διαθέσεων που οι συμμετέχοντες αξιοποίησαν 

στις απαντήσεις τους χρησιμοποιήθηκε ο παρακάτω πίνακας. Ειδικότερα, στους πίνακες 

8 και 9 συνοψίζονται τα κριτήρια – προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα οποία εντοπίστηκαν 

από τους ερευνητές δεξιότητες ή διαθέσεις της κριτικής σκέψης στις απαντήσεις των 

φοιτητών.  

Πίνακας 8 
Ο φοιτητής 
αξιοποιεί την 
δεξιότητα: 
 

Κριτήριο - Προϋπόθεση 
 
Στην απάντηση πρέπει: 

Ερμηνεία Να γίνεται αποκωδικοποίηση ή κατηγοριοποίηση της σημασίας των 
εννοιών του ερωτήματος. 
 

Ανάλυση Να εξετάζονται διάφορα επιχειρήματα τα οποία και θα αναλύονταν. 
 

Εκτίμηση Να παρατίθενται απόψεις ή κρίσεις τρίτων οι οποίες θα 
αξιολογούνταν. 
 

Εξαγωγή 
Συμπεράσματος:  

Να υπάρχουν συμπεράσματα τα οποία θα προέκυπταν από λογικά 
επιχειρήματα. 
 

Εξήγηση:  Να γίνεται παρουσίαση των επιχειρημάτων και αιτιολόγηση των 
διαδικασιών. 
 

 

 

Αυτο-ρύθμιση 

Με το ερώτημα στα pre και post ερωτηματολόγια δεν μπορούμε να 
αξιολογήσουμε τη δεξιότητα αυτή. 

Στα φύλλα εργασίας θα έπρεπε στις ερωτήσεις όπου ήταν αναγκαίο 
να γίνεται αναστοχασμός και μέσω των απαντήσεων να 
επιβεβαιώνεται ή να διορθώνεται η αρχική συλλογιστική πορεία που 
είχαν ακολουθήσει οι φοιτητές προκειμένου να δώσουν μία 
απάντηση. 

 

Πίνακας 9 
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Ο φοιτητής 

αξιοποιεί την 

διάθεση: 

 

Κριτήριο - Προϋπόθεση 

 

Στην απάντηση πρέπει: 

Αναζήτηση της 

αλήθειας 

Να υπάρχουν ερωτήματα ή η πρόθεση για αναζήτηση περισσότερων 

πληροφοριών σχετικά με τις δύο πτυχές που παρουσιάζονται στο 

ερώτημα (pre και post ερωτηματολόγια) ή σχετικά με το θέμα που 

πραγματεύεται η ερώτηση (φύλλα εργασίας). 

Ανοιχτότητα Να υπάρχει η διάθεση των ατόμων να δουν και την αντίθετη άποψη 

από αυτό το οποίο θεωρούν σωστό. 

Αναλυτικότητα  Να προβλέπονται κάποιες δυσκολίες που θα δημιουργούνταν από 

την εφαρμογή της μιας ή της άλλης άποψης και να προτείνονται 

λύσεις για αυτές. 

Συστηματικότητα  Να εφαρμόζονται συλλογισμοί και να γίνεται εστίαση στην ερώτηση 

προκειμένου να γίνεται προσέγγιση των λύσεων του προβλήματος. 

Αυτοπεποίθηση  

 

Να φαίνεται πως το άτομο είναι σίγουρο για τις δικές του 

αιτιολογημένες αποφάσεις σχετικά με το ζήτημα 

Περιέργεια  Να εκφράζεται από το άτομο η διάθεσή του να μάθει επιπλέον 

πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα. 

Γνωστική 

ωριμότητα  

Δεν γίνεται αξιολόγηση της διάθεσης ούτε με τα pre-post 

ερωτηματολόγια ούτε με τα φύλλα εργασίας. 

 

Προκειμένου να βγουν τα αποτελέσματα, τα οποία παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 3, τα 

ποιοτικά δεδομένα των απαντήσεων των φοιτητών έπρεπε να μετατραπούν σε ποσοτικά. 

Για να γίνει αυτό, αρχικά, οι απαντήσεις των φοιτητών καταχωρήθηκαν σε φύλλα excel 

και στη συνέχεια εντοπίστηκαν, με βάση τα κριτήρια που ορίζουν οι πίνακες 8 και 9, οι 

αντίστοιχες δεξιότητες ή διαθέσεις. Κάθε φορά που εντοπιζόταν μία δεξιότητα ή διάθεση 

σημειωνόταν ένα θετικό πρόσημο «+». Αν ο φοιτητής στην απάντησή του δεν εμφάνιζε 

τη δεξιότητα ή τη διάθεση σημειωνόταν αρνητικό πρόσημο «-». Σε κάθε 

ερωτηματολόγιο (pre και post) αλλά και σε κάθε ερώτηση στα φύλλα εργασίας η 
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καθεμιά διάθεση και δεξιότητα που εντοπιζόταν, μετριόταν μια μόνο φορά για κάθε 

απάντηση. Αυτό έγινε για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει αλλοίωση των 

αποτελεσμάτων σε περίπτωση που στην απάντηση κάποιου φοιτητή μία δεξιότητα ή 

διάθεση υπήρχε περισσότερες από μια φορά, ενώ σε κάποιου άλλου καμία. Στη συνέχεια 

αθροίστηκε το σύνολο των φοιτητών που παρουσίασαν τουλάχιστον μία φορά την 

καθεμία δεξιότητα ή διάθεση και υπολογίστηκε η συχνότητα εμφάνισης κάθε κατηγορίας 

επί τοις 100. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Αποτελέσματα 
Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων μετά από τις 

διδακτικές παρεμβάσεις και γίνεται αξιολόγηση του κατά πόσο οι δραστηριότητες αυτές 

συνέβαλαν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης σε θέματα νανοτεχνολογίας. 

3.1 Αποτελέσματα και Αξιολόγηση 1ου Διδακτικού Δίωρου 

Η αξιολόγηση του 1ου διδακτικού δίωρου πραγματοποιήθηκε με βάση τις απαντήσεις 

που έδωσαν οι φοιτητές στο φύλλο εργασίας και τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν 

κατά τη διάρκεια της παρέμβασης. Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα τα 

οποία προέκυψαν από τις απαντήσεις των φοιτητών στο φύλλο εργασίας που 

πραγματοποιήθηκε στο πρώτο δίωρο καθώς και από τις συζητήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν σε αυτό. 

Στο πρώτο μέρος του δίωρου στόχος ήταν η ενημέρωση των φοιτητών γύρω από βασικές 

πληροφορίες που αφορούν τη νανοκλίμακα προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν με 

μεγαλύτερη ευκολία στις συζητήσεις που θα ακολουθούσαν στη συνέχεια. Κατά τη 

διάρκεια όμως αυτού του μέρους πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις από τις οποίες 

φαίνεται πως αναπτύχθηκαν δεξιότητες και διαθέσεις της κριτικής σκέψης. Για 

παράδειγμα, μια φοιτήτρια παρατήρησε «Άρα τα αντικείμενα αυτά (ιός και DNA) δεν 

ανήκουν στη μικροκλίμακα όπως είχαμε πει». Από αυτή τη φράση καταλαβαίνουμε πως 

κατά τη διάρκεια των συζητήσεων αναπτύχθηκε η δεξιότητα «Εξαγωγή συμπεράσματος» 

μιας και η φοιτήτρια αναγνώρισε τα στοιχεία εκείνα τα οποία ήταν χρήσιμα και κατέληξε 
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σε ένα λογικό συμπέρασμα καθώς και η δεξιότητα «Αυτο-ρύθμιση» αφού το 

συγκεκριμένο άτομο  διόρθωσε τα αποτελέσματα της συλλογιστικής πορείας που είχε 

κάνει αρχικά. Επίσης στο τέλος της ενημέρωσης ερωτηθήκαμε για το ποια είναι τα 

αντικείμενα εκείνα που τελικά ανήκουν στη μικροκλίμακα. Με την ερώτηση αυτή 

διαφαίνεται πως κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, και κυρίως μέσω της συζήτησης που 

πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια αυτής, καλλιεργήθηκε η διάθεση «Περιέργεια», 

μιας και τα άτομα ήθελαν να μάθουν επιπλέον πληροφορίες. 

Στο δεύτερο μέρος  αξιοποιήθηκε το φύλλο εργασίας. Η πρώτη ερώτηση είχε ως στόχο 

την ανάπτυξη των δεξιοτήτων «Ανάλυση» και «Εξήγηση». Από τις απαντήσεις που 

πήραμε φαίνεται μέσω της ερώτησης αναπτύχθηκαν οι δεξιότητες μιας και το 100% των 

φοιτητών πραγματοποίησε τη σύγκριση ανάμεσα στις εικόνες και εντόπισε διαφορές  

στις σταγόνες νερού πάνω στα φύλλα του μαρουλιού και στο φύλλο του λωτού 

(δεξιότητα «Ανάλυση») ενώ το 96% έδωσε και μια πιθανή εξήγηση για το τι νομίζουν 

ότι αυτό συμβαίνει (δεξιότητα «Εξήγηση»). Από τη συζήτηση σχετικά με τις απαντήσεις 

των φοιτητών παρατηρείται πως ενώ όλοι έχουν απαντήσει στο ερώτημα οι περισσότεροι 

διστάζουν να κοινοποιήσουν την απάντησή τους (διάθεση «Αυτοπεποίθηση») παρόλο 

που από την ανάλυση των αρχικών ερωτηματολογίων είχε προκύψει πως το 67% 

παρουσίαζε τη διάθεση αυτή. 

Η δεύτερη ερώτηση είχε ως στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων «Ανάλυση» και 

«Εξαγωγή Συμπεράσματος» και της διάθεσης «Αναλυτικότητα». Από τις απαντήσεις που 

δόθηκαν προκύπτει ότι η πλειοψηφία ποσοστό 85%  παρατηρεί και αναγνωρίζει τις 

σχέσεις ανάμεσα στις αναπαραστάσεις που υπάρχουν στις εικόνες και στο βίντεο 

(δεξιότητα «Ανάλυση») ενώ συγχρόνως το 81% διατυπώνει τα συμπεράσματα και τις 

πληροφορίες που χρησιμοποίησε για να καταλήξει σε αυτά (δεξιότητα «Εξαγωγή 

Συμπεράσματος»). Η τρίτη ερώτηση είχε ως στόχο την ανάπτυξη της δεξιότητας 

«Εξαγωγή Συμπεράσματος» και της διάθεσης «Αναλυτικότητα». Έπειτα από την 

ανάλυση των δεδομένων, προκύπτει ότι το 85% των φοιτητών συσχετίζουν το βίντεο και 

το άρθρο που τους έχουν δοθεί και οδηγούνται σε συμπεράσματα τα οποία διατυπώνουν 

(δεξιότητα «Εξαγωγή Συμπεράσματος»). Και στις δύο παραπάνω ερωτήσεις οι φοιτητές 
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χρησιμοποιούν βίντεο, εικόνες και κείμενα (αποδεικτικά στοιχεία) προκειμένου να 

διατυπώσουν τις απαντήσεις τους (Διάθεση «Αναλυτικότητα»).  

Στα πλαίσια της συζήτησης των παραπάνω ερωτημάτων ζητήθηκε από τους φοιτητές να 

σκεφτούν αν στην Ελλάδα υπάρχει κάποιο φυτό το οποίο έχει παρόμοιες ιδιότητες με 

αυτές του λωτού. Προκειμένου οι φοιτητές να απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση έπρεπε 

να σκεφτούν τις ιδιότητες του λωτού και να σκεφτούν αν υπάρχει κάποιο άλλο φυτό που 

παρουσιάζει κάτι παρόμοιο. Έπρεπε δηλαδή να αναγνωρίσουν τα στοιχεία εκείνα που 

τους χρειάζονταν προκειμένου να καταλήξουν σε λογικά συμπεράσματα. Μέσω της 

ερώτησης αυτής φαίνεται να καλλιεργήθηκε η δεξιότητα «Εξαγωγή συμπεράσματος» 

διότι οι φοιτητές στις απαντήσεις τους σύγκριναν τις ιδιότητες του λωτού με τις ιδιότητες 

που διαθέτουν άλλα φυτά και κατέληξαν στο συμπέρασμα αν τα φυτά αυτά που είχαν 

σκεφτεί είχαν ή όχι παρόμοιες ιδιότητες με αυτές του λωτού. 

Η τέταρτη ερώτηση είχε ως στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων «Εξήγηση», «Αυτο-

ρύθμιση» και «Εξαγωγή Συμπεράσματος» και των διαθέσεων «Ανοιχτότητα» και 

«Αναζήτηση της αλήθειας». Από τις απαντήσεις που δόθηκαν προκύπτουν τα παρακάτω: 

το 96% για την ερώτηση 4α επιλέγει κάποια/ες απαντήσεις και εξηγεί τους λόγους της 

επιλογής που έκανε (δεξιότητα «Εξήγηση»). Επιπλέον όλοι οι φοιτητές προκειμένου να 

απαντήσουν αυτό το ερώτημα έπρεπε πρώτα να μελετήσουν όλες τις επιλογές που τους 

δίνονταν (διάθεση «Ανοιχτότητα»). Προκειμένου οι φοιτητές να απαντήσουν την 

ερώτηση 4β έπρεπε να ανατρέξουν στην αρχική τους απάντηση και να ελέγξουν τη 

συλλογιστική τους πορεία προκειμένου να διορθώσουν ή να επιβεβαιώσουν την αρχική 

τους απάντηση (δεξιότητα «Αυτο-ρύθμιση»). Από το σύνολο των φοιτητών το 40% 

απάντησε πως θα ήθελε να κάνει αλλαγές στην αρχική του απάντηση και κατέγραφε τις 

διορθώσεις. Για να απαντήσουν στο ερώτημα 4γ οι φοιτητές έπρεπε να ανατρέξουν στα 

προηγούμενα ερωτήματα και να αναρωτηθούν αν οι πληροφορίες που τους δίνονταν για 

αυτά ήταν επαρκείς (διάθεση «Εξαγωγή συμπεράσματος»). Το 15% απάντησαν πως 

χρειάζονταν επιπλέον πληροφορίες για να απαντήσουν ενώ το 11% διατύπωσε τι είδους 

πληροφορίες θα χρειαζόταν επιπλέον (διάθεση «Αναζήτηση της αλήθειας»). 
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3.2 Αποτελέσματα και Αξιολόγηση 2ου Διδακτικού Δίωρου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Η αξιολόγηση του 2ου διδακτικού δίωρου πραγματοποιήθηκε με βάση τις απαντήσεις 

που έδωσαν οι φοιτητές στο φύλλο εργασίας και τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν 

κατά τη διάρκεια της παρέμβασης. Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα τα 

οποία προέκυψαν από τις απαντήσεις των φοιτητών στο φύλλο εργασίας που 

πραγματοποιήθηκε στο δεύτερο δίωρο καθώς και από τις συζητήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν σε αυτό. 

Η πρώτη ερώτηση είχε ως στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων «Ερμηνεία», «Εξαγωγή 

συμπεράσματος» και «Εξήγηση». Από τις απαντήσεις που πήραμε προέκυψαν τα 

παρακάτω: Το 72% των φοιτητών αφού μελέτησε και παρακολούθησε την αφίσα και το 

βίντεο ερμήνευσε και τα δεδομένα που πήρε από αυτά (δεξιότητα «Ερμηνεία»). Επίσης 

όλοι φοιτητές είχαν εξαγάγει κάποιο συμπέρασμα ακόμα και αν δεν είχαν ερμηνεύσει τα 

στοιχεία του βίντεο και της αφίσας (δεξιότητα «Εξαγωγή συμπεράσματος»). Το 83% των 

φοιτητών είχε κάνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων της συλλογιστικής τους πορείας 

(δεξιότητα «Εξήγηση»). Επίσης κατά τη διάρκεια ανακοίνωσης των απαντήσεων κάποιες 

απαντήσεις συζητήθηκαν και με τον τρόπο αυτό φαίνεται πως καλλιεργήθηκε η 

δεξιότητα «Αυτο-ρύθμιση». Για παράδειγμα ένα φοιτητής ενώ είχε διαβάσει την 

απάντησή του, του ζητήθηκε να την διαβάσει πάλι τμηματικά. Μετά από αυτό κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι μέσα στην απάντησή του υπήρχαν αντιφάσεις και έτσι αποφάσισε 

να τη διορθώσει.  

Η δεύτερη ερώτηση είχε ως στόχο την ανάπτυξη της δεξιότητα «Εξήγηση» και της 

διάθεσης «Περιέργεια». Προκειμένου να απαντηθεί αυτή η ερώτηση δόθηκε χρόνος 

στους φοιτητές κατά τη διάρκεια του οποίου παρατηρήσαμε αυξημένο ενδιαφέρον για 

την εύρεση τομέων όπου θα μπορούσε η ιδιότητα του λωτού να εφαρμοστεί (διάθεση 

«Περιέργεια»). Επίσης όλοι οι φοιτητές με την ανακοίνωση των απαντήσεών τους έδιναν 

και την ανάλογη εξήγηση για το πως θα μπορούσε η ιδιότητα του λωτού να συμβάλλει 

στην παραγωγή των νέων προϊόντων τα οποία πρότειναν.  

Η τρίτη ερώτηση είχε ως στόχο να αναπτύξει τις δεξιότητες «Εξήγηση» και «Εξαγωγή 

συμπεράσματος» και τις διαθέσεις «Συστηματικότητα» και «Περιέργεια». Από τις 
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απαντήσεις που δόθηκαν προέκυψαν τα εξής: Όλες οι ομάδες παρουσίασαν τα 

αποτελέσματα της έρευνάς τους με αποτελεσματικό τρόπο (δεξιότητα «Εξήγηση»). 

Προκειμένου οι ομάδες να καταλήξουν σε λογικά συμπεράσματα αναγνώρισαν τα 

στοιχεία εκείνα που τους ήταν απαραίτητα (δεξιότητα «Εξαγωγή συμπεράσματος»). 

Επίσης όλες οι ομάδες προκειμένου να απαντήσουν στην ερώτηση αρχικά εστίασαν σε 

αυτή και οργάνωσαν με συστηματικότητα τις απαντήσεις τους (διάθεση 

«Συστηματικότητα»). Τέλος όλες οι ομάδες στο τέλος της παρουσίασης της απάντησής 

τους είχαν θέσει ερωτήματα τα οποία τους δημιουργήθηκαν μετά την έρευνά τους 

(διάθεση «Περιέργεια»). 

Η τέταρτη ερώτηση είχε ως στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων «Εκτίμηση» και 

«Εξαγωγή συμπεράσματος» και των διαθέσεων «Αναζήτηση της αλήθειας», 

«Αυτοπεποίθηση», «Περιέργεια» και «Συστηματικότητα». Από τις απαντήσεις που 

πήραμε προέκυψαν τα εξής: Μετά την παρουσίαση του βίντεο όλες οι ομάδες 

διατύπωσαν ερωτήματα σχετικά με αυτό (διάθεση «Περιέργεια» και «Αυτοπεποίθηση»). 

Επίσης όλες οι ομάδες προκειμένου να βρουν απαντήσεις στα ερωτήματα που είχαν 

θέσει έψαξαν αρκετές πηγές για να βρουν πληροφορίες (διάθεση «Αναζήτηση της 

αλήθειας»). Προκειμένου να απαντήσουν στο ερώτημα στο οποίο είχαν θέσει το 75% 

των ομάδων οργάνωσαν με συστηματικότητα τις προσεγγίσεις που θα ακολουθούσαν 

προκειμένου να βρουν την απάντηση ενώ αρχικά είχαν διαβάσει με προσοχή το ερώτημα 

(διάθεση «Συστηματικότητα»). Το 35% ενώ είχε ψάξει πηγές για την επίλυση του 

προβλήματος, από την απάντηση που έδωσε φάνηκε πως δεν είχε διαβάσει με προσοχή 

το ερώτημα το οποίο είχε θέσει. Όλες οι ομάδες είχαν καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα 

μέσα από την αναγνώριση των στοιχείων που τους ήταν απαραίτητα, ακόμα και η ομάδα 

η οποία δεν είχε εστιάσει αρκετά στο ερώτημα που είχε θέσει, είχε καταλήξει σε κάποιο 

συμπέρασμα (διάθεση «Εξαγωγή συμπεράσματος»). Τέλος το 75% των φοιτητών 

χρησιμοποίησε και αξιολόγησε κρίσεις άλλων ατόμων προκειμένου να απαντήσει στην 

ερώτηση (διάθεση «Εκτίμηση»). Το 35% είχε χρησιμοποιήσει και αυτό προτάσεις άλλων 

ατόμων για να απαντήσει στο ερώτημα ωστόσο δεν τις είχε αξιολογήσει. 
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3.3 Αποτελέσματα pre και post  Ερωτηματολογίου 

Παρακάτω παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου 

(Pre-Post ερωτηματολόγιο) που μοιράστηκε στους φοιτητές πριν και μετά τις δύο 

διδακτικές παρεμβάσεις και είχε ως στόχο να δούμε κατά πόσο οι φοιτητές ήταν πλέον 

σε θέση να εφαρμόσουν τις διαθέσεις και τις δεξιότητες της κριτικής σκέψης 

Πίνακας 10 

Δεξιότητες Αποτελέσματα post 
μέτρησης 

Αποτελέσματα 
pre μέτρησης 

Διαφορά 

Ερμηνεία 92% 60% 32% 

Ανάλυση 88% 30% 58% 

Εκτίμηση 7% 0% 7% 

Εξαγωγή 
συμπεράσματος 

81% 57% 24% 

Εξήγηση  85% 50% 35% 

Αυτο-ρύθμιση - - - 

 

 

Πίνακας 11 

Διαθέσεις  Αποτελέσματα post 
μέτρησης 

Αποτελέσματα pre 
μέτρησης 

Διαφορά 

Αναζήτηση της 7% 3% 4% 
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αλήθειας 

Ανοιχτότητα 81% 67% 14% 

Αναλυτηκότητα 51% 23% 28% 

Συστηματικότητα 56% 17% 39% 

Αυτοπεποίθηση 92% 67% 25% 

Περιέργεια 7% 3% 4% 

Γνωστική Ωριμότητα - - - 

 

Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στους παραπάνω πίνακες γίνεται αντιληπτό 

πως στις απαντήσεις που έδωσαν οι φοιτητές στο ερώτημα μετά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις χρησιμοποίησαν περισσότερο τις δεξιότητες και τις διαθέσεις της κριτικής 

σκέψης. Το εκπαιδευτικό υλικό λοιπόν συνέβαλε πέρα από την ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

και των διαθέσεων σε θέματα νανοτεχνολογίας και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και 

των διαθέσεων και σε άλλους είδους θέματα τα οποία μπορεί να αντιμετωπίσουν οι 

φοιτητές στην καθημερινότητά τους. 

Συμπεράσματα -  Συζήτηση 
Στην ενότητα αυτή επιχειρείται η εξαγωγή των συμπερασμάτων της έρευνας με βάση τα 

δεδομένα που συλλέχθηκαν από το δείγμα.  

Το ερευνητικό ερώτημα το οποίο καλείται αυτή η εργασία να απαντήσει είναι κατά πόσο 

είναι δυνατό να καλλιεργηθούν οι δεξιότητες και οι διαθέσεις  της κριτικής σκέψης μέσω 

του εκπαιδευτικού υλικού που σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε, στο περιεχόμενο της 

νανοτεχνολογίας. Αξιοποιώντας τις απαντήσεις από τα φύλλα εργασίας, τα οποία 

χρησιμοποιήθηκαν κατά τις διδακτικές παρεμβάσεις, μπορούμε να συμπεράνουμε πως το 
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μεγαλύτερο μέρος των φοιτητών, προκειμένου να απαντήσει σε αυτά, ενεργοποίησε  

τόσο δεξιότητες όσο και διαθέσεις της κριτικής σκέψης.  

Ειδικότερα, το γεγονός ότι το περιεχόμενο των παρεμβάσεων εστίασε, τόσο σε θέματα 

που αφορούσαν φαινόμενα της φύσης στη νανοκλίμακα όσο και σε θέματα που 

πρόβαλλαν τη σχέση της νανοτεχνολογίας με την καθημερινότητα (νανοπροϊόντα, 

νανοτεχνολογία και κίνδυνοι από τη χρήση της), φαίνεται να κέντρισε το ενδιαφέρον των 

φοιτητών σε μεγάλο βαθμό και να κινητοποίησε τη διάθεση της περιέργειας και της 

αναζήτησης της αλήθειας. Το εύρημα αυτό δείχνει να συμφωνεί με έρευνες που 

υποστηρίζουν ότι μία διδασκαλία που επικεντρώνεται σε εφαρμογές της νανοτεχνολογίας 

μπορεί να αυξήσει το ενδιαφέρον των μαθητών για τις ΦΕ (Μάνου και Σπύρτου 2013). 

Επιπλέον, μέσω των διερευνητικών δραστηριοτήτων που βίωσαν οι συμμετέχοντες 

ανέπτυξαν σε ικανοποιητικό βαθμό δεξιότητες κριτικής σκέψης, όπως η ανάλυση, η 

εξήγηση και η εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Δεδομένου ότι η νανοτεχνολογία αποτελεί έναν κρίσιμο ανερχόμενο τομέα, που ήδη 

επηρεάζει τις ζωές μας, ο νανογραμματισμός (Laherto 2010), η ικανότητα δηλαδή των 

πολιτών να χειρίζονται προς όφελός τους θέματα νανοτεχνολογίας που σχετίζονται με 

την καθημερινή τους ζωή, είναι βασικός στόχος για την εκπαίδευση του 21ου αιώνα. Το 

εκπαιδευτικό υλικό που σχεδιάστηκε έλαβε υπόψη την απαίτηση για νανογραμματισμό.  

Από τις συζητήσεις που έγιναν, τις ερωτήσεις που διατυπώθηκαν αλλά και τις εφαρμογές 

νανοτεχνολογίας που οι φοιτητές προσέγγισαν, έγινε φανερό ότι η νανοτεχνολογία 

προσφέρει γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη προβληματισμών και την καλλιέργεια τόσο 

των διαθέσεων όσο και των δεξιοτήτων της κριτικής σκέψης. Συνυπολογίζοντας ότι 

αποτελεί πρόκληση για τους δασκάλους να βοηθήσουν τους μαθητές τους να 

κατανοήσουν τους κινδύνους και τα οφέλη σε τομείς όπως η υγεία, το περιβάλλον, η 

επιστήμη και η τεχνολογία (NRC 1996), οι δραστηριότητες στις οποίες οι φοιτητές 

ενεπλάκησαν κινητοποίησαν τους συμμετέχοντες προς αυτή την κατεύθυνση. 

Κλείνοντας, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε πώς η εκπαίδευση των μελλοντικών 

εκπαιδευτικών σε θέματα νανοτεχνολογίας, όταν συνδέεται με την ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης, μπορεί να διευρύνει τον τρόπο σκέψης των εκπαιδευτικών και να τους 
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εξοπλίσει με τη διάθεση να διδάσκουν τους μαθητές τους να παίρνουν καλές αποφάσεις 

ώστε να βελτιώσουν το μέλλον και να γίνουν χρήσιμα και ενεργά μέλη της κοινωνίας 

(Facione 2011). 

Προτάσεις για το μέλλον 

Μέσα από την ενασχόλησή μου με τη συγκεκριμένη εργασία θεωρώ πως θα είχε μεγάλο 

ενδιαφέρον αν πραγματοποιούνταν παρόμοιες διδακτικές παρεμβάσεις σε μαθητές με 

στόχο την ανάπτυξή της κριτικής τους σκέψης, μέσω εκπαιδευτικού υλικού,  είτε σε 

θέματα νανοτεχνολογίας είτε σε θέματα που αφορούν τις φυσικές επιστήμες γενικότερα. 

Επίσης, σε επόμενες έρευνες θα μπορούσε να χρησιμοποιηθούν ως δείγμα εκπαιδευτικοί 

οι οποίοι είναι ήδη στην εκπαίδευση, προκειμένου μελετηθεί κατά πόσο αξιοποιούν τις 

δεξιότητες και τις διαθέσεις της κριτικής σκέψης σε θέματα νανοτεχνολογίας ή 

γενικότερα σε θέματα που σχετίζονται με τις φυσικές επιστήμες στην καθημερινή ζωή 

και κατά πόσο μπορεί να βελτιωθεί η κριτική τους σκέψη μετά από την εφαρμογή 

εκπαιδευτικού υλικού.   
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Παράρτημα 
Pre-Post Ερωτηματολόγιο  

Υποθετικό σενάριο: Πρόσφατα αποφασίστηκε το κλείσιμο ενός εργοστασίου παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και η αντικατάστασή του από 
εναλλακτικές μορφές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. ηλιακά φωτοβολταϊκά, 
ανεμογεννήτριες). Παρ’ όλο αυτά κάποιοι από τους κατοίκους της περιοχής αντιδρούν στο 
κλείσιμο του εργοστασίου. Γράψτε την άποψή σας πάνω στο θέμα και δώστε επιχειρήματα για να 
την υποστηρίξετε. 
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Φύλλο Εργασίας που Πραγματοποιήθηκε στο 1ο Διδακτικό Δίωρο 

Ακολουθήστε τις οδηγίες και συμπληρώστε το φύλλο εργασίας: 
 
1. Τι διαφορές παρατηρείτε στις σταγόνες νερού πάνω στα φύλλα του μαρουλιού και στο 
φύλλο του λωτού; Γιατί νομίζεις ότι γίνεται αυτό;  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Εικόνα 1: Σταγόνες σε φύλλα μαρουλιού 

 

Εικόνα 2: Σταγόνες σε φύλλο λωτού 

 
 
2.  Παρακολουθήστε το βίντεο 1 που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας σας. Με βάση 
τις εικόνες 1 και 2 και το βίντεο 1 τι παρατηρείτε στο φύλλο του λωτού; 
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3. Μελετήστε προσεκτικά το κείμενο 1 με τίτλο: «Ασιατικός λωτός: Το ιερό φυτό» το 
οποίο βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας σας. Στη συνέχεια παρακολουθήστε το βίντεο 
2 που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας σας. Με βάση το κείμενο 1 και τα βίντεο 1, 2 
γιατί νομίζετε ότι ο λωτός έχει αυτό τον συμβολισμό στην ανατολική παράδοση; 
 

 
 
 
 

 
4. Παρακάτω δίνονται ενδεικτικές απαντήσεις μαθητών για το ερώτημα 1.  
1. «Αυτό γίνεται γιατί το φύλλο έχει κάτι πάνω». 
2. «Έχει ένα συστατικό μέσα που θα κρατάει κάποια υγρά μέσα και κάποια έξω». 
3. «Γιατί τα κύτταρα του λάχανου δεν αφήνουν να περάσει μέσα το νερό. Και γι’ αυτό 
μαζεύονται στην επιφάνεια και τα βλέπουμε». 
4. «Έτσι είναι οι σταγόνες, δεν μπορούμε να τους δώσουμε εμείς σχήμα». 
5. «Τα φύλλα του λάχανου έχουν πάρα πολύ μικρά πραγματάκια στο φύλλο του που τα 
λένε εξογκώματα ή νανοεξογκώματα. Τα νανοεξογκώματα δεν αφήνουν το νερό να 
διαλυθεί και να μπει μέσα. Τα φύλλα ή οτιδήποτε άλλο που απορροφούν και διαλύουν τη 
σταγόνα λέγονται υδροφιλικά ενώ αυτά που δεν απορροφούν και δεν διαλύουν λέγονται 
υδροφοβικά. Το φύλλο του λάχανου είναι υδροφοβικό.» 
6. «Το φύλλο είναι μαλακό και λεπτό». 
7. « Η επιφάνεια είναι κολλώδης». 
(4α) Με ποια/ες συμφωνείτε περισσότερο και γιατί;  

 
 
 
 

 
(4β) Αν ανατρέξετε στην απάντηση που δώσατε στην ερώτηση 1, θα είχατε να αλλάξετε 
κάτι; 
 

 
 
 
 

 
(4γ) Υπάρχει κάποια πληροφορία που χρειάζεστε επιπλέον για να απαντήσετε στα 
ερωτήματα 4α και 4β; Αν ναι, ποια/ες είναι; 
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Κείμενο 1 
Ασιατικός λωτός: Το «ιερό» φυτό 

 

Χαρακτηριστικά: Υδρόβιο φυτό ταχέως αναπτυσσόμενο σε λίμνες και λιμνάζοντα νερά. 
Έχει μεγάλα φύλλα που αναδύονται από το νερό και φτάνουν μέχρι και το ένα μέτρο, με 
μεγάλα  λουλούδια. 

O λωτός θεωρείται ιερό λουλούδι τόσο για τον Ινδουισμό όσο και το Βουδισμό και είναι 
το εθνικό λουλούδι της Ινδίας και του Βιετνάμ. Στην ανατολική παράδοση, αποτελεί το 
σύμβολο της καθαρότητας και έχει ισχυρή πνευματική σημασία. Αν και ευδοκιμεί σε 
λιμνάζοντα νερά και έχει τις ρίζες του στη λάσπη, τα φύλλα του παραμένουν πάντα 
καθαρά και στεγνά. 
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Φύλλο Εργασίας που Πραγματοποιήθηκε στο 2ο Διδακτικό Δίωρο 

1. Παρακολουθώντας το βίντεο 1 και την αφίσα που υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας 
πώς εξηγείτε την ιδιότητά του λωτού να μένει στεγνός και καθαρός; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. «Η νανοτεχνολογία έχει χαρακτηριστεί ως η επόμενη «βιομηχανική επανάσταση». Τα 
προϊόντα που προσφέρει, αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς και οι νέες εφαρμογές της, 
μέχρι πρόσφατα, υπήρχαν μόνο στο πεδίο της επιστημονικής φαντασίας» (Jones et al., 
2013). 
 
Τι είδους προϊόντα νομίζετε ότι θα μπορούσαν να δημιουργηθούν έχοντας ως βάση την 
υπερ-υδροφοβικότητα του λωτού; 

 
 
 
 

 
3. Αναζητήστε στο διαδίκτυο ένα τεχνολογικό προϊόν το οποίο βασίζεται στις ιδιότητες 
του λωτού. Ετοιμάστε μια σύντομη παρουσίαση (3 διαφάνειες) στην οποία θα 
περιγράφετε: 

1. Τις πηγές αναζήτησης πληροφοριών που αξιοποιήσατε. 
2. Τους λόγους για τους οποίους επιλέξατε το προϊόν. 
3. Βασικές πληροφορίες για τη λειτουργία του. 
4. Πώς σχετίζεται με την ιδιότητα του λωτού; 
5. Πιθανές απορίες που σας δημιουργήθηκαν κατά την αναζήτησή σας. 

 
4α. Παρακολουθήστε το βίντεο 2. Ποιες ερωτήσεις αναδείχθηκαν με βάση το βίντεο 2; 
Συζητήστε στην ομάδα σας και γράψτε 1 από τις ερωτήσεις.  

 
 

4β. Αναζητήστε πηγές προκειμένου να απαντήσετε στην ερώτηση που επιλέξατε. 
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