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Περύληψη 

Θ Νανοεπιςτιμθ-Νανοτεχνολογία (Ν-ΕΤ) αποτελεί ζναν διεπιςτθμονικό κλάδο 

ζρευνασ ο οποίοσ ςτοχεφει ςτθν παραγωγι καινοτομιϊν ςε διάφορουσ τομείσ τθσ 

κοινωνικισ ηωισ (φαρμακοβιομθχανία, αυτοκακαριηόμενεσ επιφάνειεσ, υφάςματα, 

θλεκτρονικι, τρόφιμα). Στον 21ο αιϊνα κεωρείται όλο και αυξανόμενθ θ ανάγκθ 

ειςαγωγισ τθσ Ν-ΕΤ ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ, με ςτόχο τθ δθμιουργία νανο-

εγγράμματων πολιτϊν.  

Στθν παροφςα εργαςία παρουςιάηεται ο ςχεδιαςμόσ, θ ανάπτυξθ, θ εφαρμογι 

και θ αξιολόγθςθ μιασ Διδακτικισ Μακθςιακισ Ακολουκίασ (ΔΜΑ) για το φαινόμενο 

τθσ ςαφρασ Γκζκο μζςα ςε ζνα πειραματικό περιβάλλον μικτισ πραγματικότθτασ, 

για μακθτζσ Δθμοτικοφ Σχολείου. Βαςικόσ ςτόχοσ είναι οι μακθτζσ τθσ 

πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ να κατανοιςουν και να μποροφν να περιγράφουν τθ 

ςθμαςία τθσ νανοδομισ των πελμάτων τθσ ςαφρασ ςτον μθχανιςμό προςκόλλθςισ 

τθσ ςε διάφορεσ επιφάνειεσ  

Ο ςχεδιαςμόσ τθσ ΔΜΑ βαςίςτθκε ςε τζςςερα ςθμεία: (α) ςτο Μοντζλο τθσ 

Εκπαιδευτικισ Επανοικοδόμθςθσ, (β) ςτισ 4 από τισ 9 Μεγάλεσ Ιδζεσ (ΜΙσ) τθσ 

Stevens: «Μζγεκοσ και κλίμακα», «Ιδιότθτεσ εξαρτϊμενεσ από το μζγεκοσ», 

«Πργανα και εργαλεία» και «Εφαρμογζσ τθσ Ν-ΕΤ», που αποτελοφν βαςικζσ ζννοιεσ 

για το περιεχόμενο τθσ Ν-ΕΤ, (γ) ςτο NanoLeap project (Sockman et al., 2012) και (δ) 

ςτισ αρχικζσ ιδζεσ των μακθτϊν για το φαινόμενο τθσ ςαφρασ Γκζκο.  

Το δείγμα τθσ ζρευνασ χωρίηεται ςε δυο μικρότερα. Αναλυτικότερα, κατά το 

ςτάδιο του ςχεδιαςμοφ τθσ ΔΜΑ πραγματοποιικθκε ζρευνα ςχετικά με τισ αρχικζσ 

ιδζεσ των μακθτϊν για τθν ικανότθτα τθσ ςαφρασ Γκζκο να περπατάει ςε διάφορεσ 

επιφάνειεσ αψθφϊντασ τθ βαρφτθτα. Μζςω ερωτθματολογίου αρχικισ μζτρθςθσ 

δφο ζργων, καταγράψαμε τισ αρχικζσ ιδζεσ 151 μακθτϊν (Εϋ και ΣΤϋ τάξθσ) του 

νομοφ Θεςςαλονίκθσ. Επιπλζον, θ ΔΜΑ εφαρμόςτθκε ςε 23 μακθτζσ τθσ ΣΤϋ τάξθσ 

Δθμοτικοφ Σχολείου τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Φλϊρινασ το 2018. Ερευνθτικό 

εργαλείο αποτζλεςε ανακεωρθμζνο ερωτθματολόγιο 3 ζργων, αρχικισ και τελικισ 

μζτρθςθσ τθσ του περιεχομζνου τθσ Ν-ΕΤ αλλά και των απόψεων των μακθτϊν για 

τισ δραςτθριότθτεσ και το περιβάλλον μικτισ πραγματικότθτασ. 
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Στθ ΔΜΑ μεταξφ άλλων, οι μακθτζσ χρθςιμοποίθςαν μια εφαρμογι 

επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ (HP Reveal πρϊθν Aurasma) ϊςτε να μελετιςουν 

τθν ιεραρχικι δομι του πζλματοσ τθσ ςαφρασ Γκζκο. Επίςθσ, κλικθκαν να 

δθμιουργιςουν ζνα επιτραπζηιο παιχνίδι με απτικζσ διεπαφζσ και να 

καταςκευάςουν το δικό τουσ ρομπότ-ςαφρα με Lego.  

Από τθν ανάλυςθ των δεδομζνων των 151 ςυμμετεχόντων προζκυψε ότι οι 

περιςςότεροι μακθτζσ αποδίδουν ςτον όρο «Νανοτεχνολογία» τουλάχιςτον μια ΜΙ 

αυτι του μεγζκουσ. Σχετικά με τθν ικανότθτα προςκόλλθςθσ τθσ ςαφρασ ςε 

διάφορεσ επιφάνειεσ, εντοπίςτθκε ωσ κυρίαρχθ εναλλακτικι ιδζα αυτι τθσ 

«βεντοφηασ». Κατά παρόμοιο τρόπο, από τθν ανάλυςθ των αρχικϊν και τελικϊν 

ερωτθματολογίων για τθν αξιολόγθςθ τθσ μάκθςθσ των ςυμμετεχόντων τθσ ΔΜΑ, 

διαπιςτϊκθκε ότι θ πλειοψθφία των μακθτϊν τελικά, χρθςιμοποίθςε όρουσ του 

νανο-γραμματιςμοφ για τθ νοθματοδότθςθ τθσ Ν-ΕΤ αλλά και του φαινομζνου τθσ 

ςαφρασ Γκζκο (νανοτριχίδια ι ςπάτουλεσ). Σφμφωνα με τθν ανάλυςθ του ζργου 

αναφορικά με τισ απόψεισ των μακθτϊν για τισ δραςτθριότθτεσ και το περιβάλλον 

μικτισ πραγματικότθτασ, εντοπίηεται μια κετικι ςτάςθ. Πλα τα παραπάνω 

ςυμβαδίηουν αρκετά με ςχετικά ευριματα από τθν εγχϊρια και διεκνι 

βιβλιογραφία. Το μόνο που διαφζρει είναι ςτθ νοθματοδότθςθ τθσ Ν-ΕΤ κακϊσ ςε 

διεκνζσ επίπεδο λίγοι μακθτζσ ςυνδζουν τθ Ν-ΕΤ με κάτι μικρό. Καταλθκτικά, τα 

πρϊτα ευριματα από τθν αξιολόγθςθ τθσ ΔΜΑ είναι ενκαρρυντικά.  

 

 

 

 

 

 

Λϋξεισ κλειδιϊ 

Ν-ΕΣ, φαινόμενο ςαφρασ Γκζκο, Δθμοτικό χολείο, μικτι πραγματικότθτα, επαυξθμζνθ 

πραγματικότθτα, απτικζσ διεπαφζσ 
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Abstract 

Nanoscience -Nanotechnology (N-ST) is a multidisciplinary field of research whose 

aim is to lead to innovations in different sectors of social life (e.g. pharmaceuticals, 

self-cleaning surfaces, textiles, electronics, food). In the 21st century the introduction 

of NST in the compulsory educational system is considered of high importance, in 

order to create nano-literate citizens. 

The design, the development, the application and the evaluation of a Teaching 

Learning Sequence (TLS) is presented in the present thesis. This TLS refers to the 

gecko lizard in a scientific environment of mixed reality for primary school students. 

The basic target is that those students of primary education can understand and 

describe the meaning of the nanostructure in the lizard’s feet as far as the adhesion 

at different surfaces is concerned. 

The design of this TLS is based on four points; (a) the Model of Educational 

Reconstrucion (MER), (b) four out of the nine Stevens’ Big Ideas: “Size and scale”, 

“Size-dependent properties”, “Instruments and tools”, “Applications of N-ST”, which 

are fundamental meanings in the content of N-ST, (c) the NanoLeap project 

(Sockman et al., 2012) and (d) the alternative ideas of students on the gecko lizard 

effect.  

The research sample is divided into two smaller. More specifically, during the 

design of TLS, research was conducted about the students’ ideas on the ability of 

gecko lizard to walk on different surfaces defying gravity. Through questionnaire of 

initial two-project measurement, the alternative ideas of 151 students (5th and 6th 

Grade) from the Province of Thessaloniki were noted down. Furthermore, the TLS 

was applied on 23 6th Grade Students from the area of Florina in 2018. A revised 

three-project questionnaire was a research tool, which included alternative ideas 

and final measurement of the content of N-ST, as well as the opinions of the 

students on the activities and the mixed-reality environment.  

In the TLS students used, among others, an augmented reality application (HP 

Reveal, former Aurasma), in order to study the hierarchical structure of gecko 

lizard’s foot. Also, they were told to create a board game with tangible interfaced 

and build their own robot-lizard using Legos. 
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From the data analysis of the 151, it was concluded that most students 

attribute the term “Nanotechnology” to at least one of the Big Ideas, including this 

of size. As far as the adhesion mechanism of the gecko is concerned, it was spotted 

that the alternative idea was that of a “suction cup”. In a similar manner, the analysis 

of the participants’ initial and final questionnaires, it was concluded that the majority 

of students eventually used terms of nano-literacy for setting a meaning to N-ST and 

the gecko effect (spatulae). According to the project analysis in regard to the 

students’ opinions on the activities and the mixed-reality environment, a positive 

stance is noted. The above mentioned facts are in accordance with similar findings 

from national and international bibliography. The only thing that is differents is the 

definition of N-ST, because at an international level very few students link this term 

to something really small. In conclusion, the first findings of the evaluation of TLS are 

encouraging. 
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Πρόλογοσ 

Θ παροφςα διπλωματικι εργαςία εκπονικθκε ςτα πλαίςια Μεταπτυχιακοφ 

Ρρογράμματοσ Σπουδϊν ςτο Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ. Ρρόκειται για μια 

ερευνθτικι εργαςία, όπου ςχεδιάςτθκε, αναπτφχκθκε, εφαρμόςτθκε και 
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1ο Κεφϊλαιο: Θεωρητικό Πλαύςιο 

 

Στο ςυγκεκριμζνο κεφάλαιο περιγράφεται το κεωρθτικό πλαίςιο τθσ παροφςασ 

ζρευνασ το οποίο χωρίηεται ςε δφο μζρθ. Στο πρϊτο μζροσ γίνεται λόγοσ για τθν 

ειςαγωγι τθσ Ν-ΕΤ ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ, το περιεχόμενό τθσ αλλά και τθν 

εκπαιδευτικι τθσ αξία, ςφμφωνα με τθ βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ, ενϊ ςτο 

δεφτερο γίνεται λόγοσ για το περιβάλλον τθσ μικτισ πραγματικότθτασ και τθν 

εκπαιδευτικι του αξία.  

1.1 Η Νανοτεχνολογύα και η εκπαιδευτικό τησ αξύα 

1.1.1 Το περιεχόμενο τησ Νανοτεχνολογύασ 

 

Σφμφωνα με τθ βιβλιογραφία, ςτισ αρχζσ του 21ου αιϊνα ο διεπιςτθμονικόσ κλάδοσ 

τθσ νανοεπιςτιμθσ-νανοτεχνολογίασ (εφεξισ Ν-ΕΤ) αναμενόταν να αποτελζςει τθν 

επόμενθ βιομθχανικι επανάςταςθ (National Science Technology Council, 2000, 

Jones et al. 2013, Kumar & Kumbhat, 2016, Schwab, 2016, Koshovets, et al. 2017) 

τθσ ςφγχρονθσ εποχισ. Θ Ν-ΕΤ ςυνδυάηει επιςτιμεσ όπωσ θ φυςικι, θ χθμεία, θ 

επιςτιμθ των υλικϊν (Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 2007) ςτθν νανοκλίμακα, δθλαδι ςτθν 

κλίμακα διαςτάςεων από 1 ζωσ 100 νανόμετρα *nm+ (Bhushan, 2016, Kumar & 

Kumbhat, 2016). Θ νανοτεχνολογία εξ οριςμοφ αςχολείται με τθν καταςκευι δομϊν 

τόςο ςε ατομικό όςο και ςε μοριακό επίπεδο, με μια διάςταςθ να μετριζται ςε 

νανόμετρα. Οι ιδιότθτεσ τθσ φλθσ ςτθ νανοκλίμακα είναι διαφορετικζσ από αυτζσ ςε 

μεγαλφτερθ κλίμακα. Πταν το μζγεκοσ πζςει κάτω από τα 100nm ςυμβαίνουν 

δραματικζσ αλλαγζσ ςτισ ιδιότθτεσ. Θ ανακάλυψθ νζων υλικϊν και ιδιοτιτων ςτθν 

νανοκλίμακα και θ εκμετάλλευςι τουσ προςφζρει νζεσ ευκαιρίεσ για τθν ανάπτυξθ 

καινοτόμων νανοςυςτθμάτων και νανοχλικϊν (Bhushan, 2016, Jones et al., 2013, 

Roco, Williams, & Alivisatos, 1999).  

Το πρόκεμα «νάνο» προζρχεται από τθν ελλθνικι λζξθ νάνοσ, χρθςιμοποιείται 

ςε επιςτθμονικζσ μονάδεσ και ςθμαίνει 10-9m δθλαδι 0,000000001m. Ζνα 

νανόμετρο (nm) ιςοφται με ζνα διςεκατομμυριοςτό του μζτρου, είναι δθλαδι 

δεκάδεσ χιλιάδεσ φορζσ μικρότερο από τθ διάμετρο μιασ ανκρϊπινθσ τρίχασ. Για 
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τθν καλφτερθ κατανόθςθ του μεγζκουσ και τθν οριοκζτθςθ αυτισ τθσ περιοχισ 

ςκεφτείτε ότι αν διατάξετε 10 άτομα υδρογόνου το ζνα δίπλα ςτο άλλο κα ζχουν 

μικοσ 1nm. Τα νανοςωματίδια είναι αυτά τα ςωματίδια που περιλαμβάνουν από 

100 ζωσ 10.000 άτομα. Ζτςι τα ςωματίδια αυτά ζχουν μζγεκοσ περίπου από 1-

100nm και αποτελοφν τα δομικά κομμάτια των νανοχλικϊν (Kumar & Kumbhat, 

2016). 

Σφμφωνα με τουσ Kumar & Kumbhat (2016): «Η Νανοτεχνολογία είναι θ 

καταςκευι και χριςθ λειτουργικϊν δομϊν, ςχεδιαςμζνων ςε ατομικι και μοριακι 

κλίμακα, με μια τουλάχιςτον χαρακτθριςτικι διάςταςι τουσ να είναι μετριςιμθ ςε 

νανόμετρα. Σο μζγεκόσ τουσ επιτρζπει να εμφανίηουν καινοτομικζσ και ςθμαντικά 

βελτιωμζνεσ φυςικζσ, χθμικζσ και βιολογικζσ ιδιότθτεσ, φαινόμενα και διαδικαςίεσ. 

Ζτςι θ Νανοτεχνολογία μπορεί να οριςτεί ωσ θ ζρευνα και θ ανάπτυξθ που 

περιλαμβάνει τθ μζτρθςθ και τον χειριςμό τθσ φλθσ ςε ατομικά, μοριακά και 

υπερμοριακά επίπεδα κλιμάκων που ζχουν μζγεκοσ περίπου 1-100nm ςε μια 

τουλάχιςτον διάςταςι τουσ». 

Το μικρότερο αντικείμενο που μποροφμε να δοφμε με γυμνό μάτι είναι 

περίπου 50μm (1μm=10-6m, δθλαδι ζνα εκατομμυριοςτό του μζτρου), ςχεδόν όςο 

θ διάμετροσ τθσ μζςθσ ανκρϊπινθσ τρίχασ. Τα αντικείμενα που είναι μικρότερα από 

όλα αυτά ανικουν ςτθν κατθγορία «μικροςκοπικά» και χρειαηόμαςτε ειδικά όργανα 

για να τα δοφμε (δεσ Εικόνα 1). Τα μάτια μασ ζχουν όρια, ζτςι δεν μποροφμε να 

δοφμε εξαιρετικά μικρά αντικείμενα χωρίσ βοικεια. Οριςμζνα τζτοια εργαλεία είναι 

ο μεγεκυντικόσ φακόσ και το μικροςκόπια1. Σφμφωνα με τθ βιβλιογραφία μποροφμε 

να διακρίνουμε τζςςερισ «κόςμουσ» ι αλλιϊσ κλίμακεσ, τθν μακροκλίμακα, τθν 

μικροκλίμακα, τθν νανοκλίμακα και τθν ατομικι κλίμακα (Stevens et al., 2009). 

Αυτζσ οι διαιρζςεισ των κόςμων είναι κάπωσ αυκαίρετεσ και δεν κα πρζπει να 

κεωροφνται απόλυτα οριοκετθμζνεσ.  

Σφμφωνα με τθ βιβλιογραφία (Palmberg et al, 2009) οι οριςμοί τθσ Ν-ΕΤ, παρά 

τισ διαφορζσ τουσ, εμφανίηουν τρία κοινά ςτοιχεία:  

                                                           
1 https://wonderopolis.org/wonder/what-is-the-smallest-thing-you-can-see 

https://wonderopolis.org/wonder/what-is-the-smallest-thing-you-can-see
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 Tθ χειραγϊγθςθ τθσ φλθσ, δθλαδι ο ςκόπιμοσ ζλεγχοσ ι χειριςμόσ τθσ φλθσ ςε 

πολφ μικρι κλίμακα με ςκοπό τθν εξαίρεςθ από τον οριςμό κάκε υλικοφ ι 

διαδικαςίασ, που ζχει προκφψει μζςω τθσ «τυχαίασ» νανοτεχνολογίασ. 

 Τθν κλίμακα, δθλαδι μια ςυγκεκριμζνθ περιοχι μεγεκϊν, όπου εμφανίηονται 

φαινόμενα που εξαρτϊνται από το μζγεκοσ. Συνικωσ προτείνεται το όριο των 

100nm για τθν εμφάνιςθ τζτοιων φαινομζνων αλλά ςτθν πράξθ αυτό το όριο 

δεν είναι τόςο απόλυτο και μπορεί να εκτείνεται και πάνω από τα 100nm. 

 Τθν καινοτομία, δθλαδι ότι θ νανοτεχνολογία επιτρζπει «νζεσ» βιομθχανικζσ 

εφαρμογζσ ι «τεχνολογικζσ καινοτομίεσ», το οποίο ζχει οδθγιςει κάποιουσ 

αναλυτζσ να τθν αποκαλζςουν τθν επόμενθ τεχνολογία γενικισ χριςθσ. 
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Εικόνα 1: Μια ςφγκριςθ των κλιμάκων διαφόρων βιολογικϊν αντικειμζνων τα οποία 
βλζπουμε με γυμνό μάτι, με οπτικό και με θλεκτρονικό μικροςκόπιο. 

Πθγι: 

http://aventalearning.com/content168staging/credit_recovery/2008KCRBiologyA/unit3/sect

ion1.html 

  

http://aventalearning.com/content168staging/credit_recovery/2008KCRBiologyA/unit3/section1.html
http://aventalearning.com/content168staging/credit_recovery/2008KCRBiologyA/unit3/section1.html
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1.1.2 Ιςτορικό αναδρομό Ν-ΕΤ 

 

Tο πεδίο τθσ Ν-ΕΤ αν και άρχιςε να γίνεται γνωςτό τα τελευταία χρόνια, ιδθ από τα 

χρόνια του φυςικοφ Richard Feynman υπιρχαν αναφορζσ. Σφμφωνα με τθ 

βιβλιογραφία (Feynman, 1961, 1992) ςτθν ομιλία του Feynman με τίτλο «Υπάρχει 

αρκετόσ χϊροσ από κάτω- There’s plenty of room at the bottom» που 

πραγματοποιικθκε ςτισ 29 Δεκεμβρίου του 1959, ςτα πλαίςια τθσ ετιςιασ 

ςυνάντθςθσ τθσ Αμερικανικισ Φυςικισ Εταιρείασ, κεϊρθςε τθ δυνατότθτα άμεςου 

χειριςμοφ των μεμονωμζνων ατόμων ωσ ιςχυρότερθ μορφι ςυνκετικισ χθμείασ 

από εκείνθ που χρθςιμοποιικθκε εκείνθ τθ ςτιγμι κζτοντασ ζτςι τα εννοιολογικά 

κεμζλια για τθν νανοεπιςτιμθ, χωρίσ όμωσ να αναφζρει τον όρο νανοεπιςτιμθ. 

Ραρόλο που θ ομιλία του εκδόκθκε ςε αρκετά δθμοφιλι περιοδικά, πζραςε 

απαρατιρθτθ και δεν ενζπνευςε τθν αρχι αυτοφ του πεδίου. Αρχίηοντασ ςτθ 

δεκαετία του 1990, οι υποςτθρικτζσ τθσ νανοτεχνολογίασ αναφζρουν τον Feynman 

για να κακιερϊςουν τθν επιςτθμονικι αξιοπιςτία του ζργου τουσ. 

Ο Feynmann (1992) κεωροφςε τθν ζλλειψθ πειραματικϊν εργαλείων ωσ το 

μοναδικό εμπόδιο ςχετικά με τθ διάταξθ και τθ μεταχείριςθ τθσ φλθσ ςε μοριακό 

και ατομικό επίπεδο, αφοφ άλλωςτε οι νόμοι τθσ φυςικισ δε κζτουν κανζνα τζτοιο 

περιοριςμό. Θ ανάγκθ επαναςχεδιαςμοφ των πειραματικϊν διαδικαςιϊν 

αναπτφχκθκε κακϊσ πλθςιάηουμε τθ νανοκλίμακα. Εκεί, θ βαρφτθτα γίνεται 

λιγότερο ςθμαντικι και οι δυνάμεισ «van der Waals», κακϊσ και θ επιφανειακι 

τάςθ διαδραματίηουν ςπουδαίο ρόλο. Θ διαδικαςία αυτι είναι γνωςτι ωσ «bottom-

up approach», δθλαδι «προςζγγιςθ από κάτω προσ τα επάνω» κατά τθν οποία 

δθμιουργοφμε διατάξεισ χρθςιμοποιϊντασ τα άτομα, ςε αντιδιαςτολι με τθν «top -

down approach» δθλαδι, προςζγγιςθ «από πάνω προσ τα κάτω» ςτθν οποία θ 

καταςκευι ςτθρίηεται ςε μεκόδουσ κοπισ και χάραξθσ.    

Ο όροσ «νανοτεχνολογία» χρθςιμοποιικθκε για πρϊτθ φορά από τον Ιάπωνα 

επιςτιμονα Norio Tanaguchi όταν περιζγραψε τισ διαδικαςίεσ των θμιαγωγϊν που 

εμφανίηονται ςε νανοεπίπεδο το 1964. Υποςτιριξε τθν ιδζα ότι θ νανοτεχνολογία 

ςυνίςταται ςτθν επεξεργαςία, τον διαχωριςμό, τθν παγίωςθ και τθν παραμόρφωςθ 

υλικϊν ςτθ νανοκλίμακα. Στθ δεκαετία του 1980, τθν επονομαηόμενθ «χρυςι εποχι 

νανοτεχνολογίασ», μια ομάδα επιςτθμόνων από το Τεχνολογικό Ινςτιτοφτο τθσ 
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Μαςαχουςζτθσ (MIT) χρθςιμοποίθςαν τισ ιδζεσ του Feynman και του Tanaguchi για 

να προτείνουν τθν ιδζα ενόσ «ςυναρμολογθτι» (assembler) ςτθ νανοκλίμακα που 

κα μποροφςε να χτίςει δομζσ από μόρια και άτομα αυκαίρετθσ πολυπλοκότθτασ. 

Στισ αρχζσ του αιϊνα, το 2000 ο Αμερικανόσ Ρρόεδροσ Μπιλ Κλίντον υποςτιριξε τθν 

περαιτζρω χρθματοδότθςθ ςτον τομζα τθσ νανοτεχνολογίασ. Ζνα ςθμαντικό 

ςτοιχείο τθσ ςυγκεκριμζνθσ ανάπτυξθσ ιταν οι καινοτομίεσ τθσ τεχνολογίασ και το 

γεγονόσ ότι το 2003 ο Ρρόεδροσ Τηωρτη Μπουσ ενζκρινε τον νόμο για τθν ζρευνα 

και τθν ανάπτυξθ του αιϊνα (Hulla, Sahu & Hayes, 2015). 
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1.1.3 Ιδιότητεσ τησ Νανοκλύμακασ  

 

Σφμφωνα με τουσ Jones et al. (2013) τρεισ είναι οι χαρακτθριςτικζσ ιδιότθτεσ τθσ 

νανοκλίμακασ: θ τραχφτθτα (bumpiness), θ προςκόλλθςθ (sticky) και θ ςυνεχισ 

κίνθςθ (shaky). Χαρακτθριςτικό παράδειγμα τθσ τραχφτθτασ είναι το φαινόμενο του 

λωτοφ, τθσ προςκόλλθςθσ θ ςαφρα Γκζκο και τθσ ςυνεχισ κίνθςθσ, οι κερμικζσ 

δυνάμεισ. Βζβαια, ςτο επίπεδο τθσ νανοκλίμακασ οι ιδιότθτεσ των υλικϊν αλλάηουν 

και είναι μοναδικζσ εξαιτίασ των κβαντικϊν φαινομζνων και του μεγάλου λόγου 

επιφάνειασ προσ τον όγκο (S/V) (Kumar & Kumbhat, 2016). Τζτοιεσ αλλαγζσ 

εντοπίηονται ςτισ οπτικζσ, θλεκτρικζσ, μαγνθτικζσ και μθχανικζσ ιδιότθτεσ των 

υλικϊν. Κακϊσ το μζγεκοσ του υλικοφ μειϊνεται και φτάνουμε ςτο επίπεδο τθσ 

νανοκλίμακασ, είναι πικανό το ίδιο το υλικό να εμφανίηει τελείωσ διαφορετικζσ 

ιδιότθτεσ, όπωσ είναι το ςθμείο τιξθσ ι αγωγιμότθτα. Αυτό ςυμβαίνει επειδι θ φλθ 

ςτθ νανοκλίμακα δεν ακολουκεί πλζον τθ Νευτϊνεια φυςικι, αλλά τθν κβαντικι 

μθχανικι. Συμβατικά, οι ιδιότθτεσ μιασ ουςίασ (ςτερεό, υγρό ι αζριο) ςχετίηονται με 

τα άτομα και τα μόρια που τθν αποτελοφν, αλλά και τον τρόπο που ςυνδζονται 

μεταξφ τουσ (χθμικοί δεςμοί). Ρολλοί πικανότατα κα περιμζνουν ζνα κομμάτι 

χρυςοφ να ζχει χρυςό χρϊμα όςο μεγάλο ι μικρό είναι. Αυτό ιςχφει ςε 

μακροςκοπικό και μικροςκοπικό επίπεδο, αλλά ςτθ νανοκλίμακα τα πράγματα 

αρχίηουν να αλλάηουν δραματικά λόγω των κβαντικϊν φαινομζνων. Στθν 

πραγματικότθτα, ο χρυςόσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ το πρωταρχικό 

παράδειγμα για να καταλάβουμε αυτζσ τισ αλλαγζσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ζνα 

κολλοειδζσ νανοςωματίδιο χρυςοφ δεν είναι πια «χρυςό» αλλά ζχει ζνα ρουμπινο-

κόκκινο χρϊμα (Εικόνα 2) (Filipponi et al., 2013). 

 

 

Εικόνα 2: Το χρϊμα του χρυςοφ ςτθ νανοκλίμακα (Filipponi et al., 2013) 
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1.1.4 Το φαινόμενο τησ ςαύρασ Γκϋκο 

 

Στθ φφςθ μποροφμε να εντοπίςουμε πάνω από 1000 είδθ ςαφρασ Gecko. Από αυτά 

τα είδθ ςτθν παροφςα ζρευνα μελετάμε τθ ςαφρα με τθν επιςτθμονικι ονομαςία 

«Gekko gecko» (Tokay Gecko) (Linnaeus, 1758 όπωσ διαβάςτθκε ςτουσ Norval et al., 

2011). Θ Tokay gecko (Εικόνα 3) εντοπίηεται από τθ βορειανατολικι Ινδία μζχρι το 

Ινδοαυςτραλιανό αρχιπζλαγοσ. Είναι το δεφτερο μεγαλφτερο είδοσ ςαφρασ τθσ 

οικογζνειασ Gecko που ηει ςε τροπικά δάςθ, βραχϊδεισ ακτζσ και δζντρα2. Τα 

αρςενικά μποροφν να φτάςουν από 0,3-0,4m ενϊ τα κθλυκά από 0,2-0,3m, με το 

βάροσ τουσ να κυμαίνεται μεταξφ 150-400gr. Αναφορικά με το χρϊμα τουσ, οι Γκζκο 

ζχουν ζνα γκριηωπό ι γαλαηοπράςινο ςϊμα με πορτοκαλοκίτρινεσ ι κόκκινεσ 

κθλίδεσ (Bhushan, 2007). Τα αρςενικά είναι περιςςότερο πολφχρωμα από τα 

κθλυκά. Ζχουν καφζ ι καςτανοπράςινα μάτια με μια φωτεινι πορτοκαλοκίτρινθ 

κόρθ. Επίςθσ, ζχουν τθ δυνατότθτα να αλλάξουν το χρϊμα του ςϊματόσ τουσ ςε 

ςκοφρο γκρι με απαλζσ μπλε κθλίδεσ3 

Θ ςαφρα Γκζκο είναι το μεγαλφτερο ηϊο που μπορεί να παράγει υψθλι (ξθρι) 

προςκόλλθςθ ,high (dry) adhesion- αναφορικά με τθ μάηα του ςϊματόσ τθσ. Το 

μυςτικό αυτισ τθσ ικανότθτασ κρφβεται ςτα πζλματα τθσ όπου υπάρχει μια ςφνκετθ 

ιεραρχικι δομι από «lamellae», «setae» και «spatulae».  

 

 

Εικόνα 3: Θ ςαφρα: Tokay Gecko 

Πθγι: 

https://zooearth.com/exotic-
animals/introducing-the-tokay-gecko-a-

shy-and-secretive-lizard.html 

 

 

 

                                                           
2
 Αντλικθκαν πλθροφορίεσ από: http://www.reptilesmagazine.com/Wild-Lizards/Look-Tokay-

Gecko/ και http://animaldiversity.org/site/accounts/information/Gekko_gecko.html
 

3
 http://www.animalspot.net/tokay-gecko.html 

https://zooearth.com/exotic-animals/introducing-the-tokay-gecko-a-shy-and-secretive-lizard.html
https://zooearth.com/exotic-animals/introducing-the-tokay-gecko-a-shy-and-secretive-lizard.html
https://zooearth.com/exotic-animals/introducing-the-tokay-gecko-a-shy-and-secretive-lizard.html
https://zooearth.com/exotic-animals/introducing-the-tokay-gecko-a-shy-and-secretive-lizard.html
http://www.reptilesmagazine.com/Wild-Lizards/Look-Tokay-Gecko/
http://www.reptilesmagazine.com/Wild-Lizards/Look-Tokay-Gecko/
http://animaldiversity.org/site/accounts/information/Gekko_gecko.html


  

 Σελύδα 27  

Στθ χϊρα μασ, ςτθν οικογζνεια των Gecko ανικει το λεγόμενο ςαμιαμίδι 

(Εικόνα 4). Το Μεςογειακό ςαμιαμίδι (Hemidactylus turcicus) (Linnaeus, 1758) είναι 

μικρόςωμθ ςαφρα και τθ ςυναντάμε κυρίωσ ςτθ Μεςόγειο και αποτελεί το πιο 

ευπροςάρμοςτο ερπετό του κόςμου. Είναι νυκτόβιο ερπετό και ιδιαίτερα ευκίνθτο 

και γριγορο. Τισ κρφεσ μζρεσ του χειμϊνα γίνεται νωχελικό. Σε περίπτωςθ που 

νοιϊςει απειλι παράγει ιχουσ κινδφνου. Είναι ζνα από τα ελάχιςτα ερπετά που 

παράγουν ιχουσ. Το ςαμιαμίδι είναι ζνα ερπετό εντελϊσ ακίνδυνο και παράλλθλα 

ωφζλιμο κακϊσ τρζφεται με μφγεσ, κουνοφπια και ςκόρουσ ςυμβάλλοντασ με τον 

τρόπο αυτό ςτον ζλεγχο των πλθκυςμϊν τουσ.  

Το μικοσ του φτάνει ςυνικωσ τα 10cm μαηί με τθν ουρά και το δζρμα του 

είναι θμιδιάφανο. Το χρϊμα του είναι ςυνικωσ ςταχτί, αλλά ζχει τθ δυνατότθτα να 

προςαρμόηεται ςτο περιβάλλον που ηει. Ππωσ και θ ςαφρα Γκζκο, τα τζςςερα πόδια 

του ςτα πζλματα ςχθματίηουν ςειρζσ από φυλλϊδεισ δομζσ (lamellae) οι οποίεσ 

αποτελοφν ςυςτοιχίεσ από τριχίδια (setae) και κακζνα διαςπάται ςε πολυάρικμεσ 

διακλαδϊςεισ (spatulae).  

 

 

Εικόνα 4: Το ελλθνικό ςαμιαμίδι τθσ 
οικογζνειασ των Gecko 

Πθγι: 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%
B1%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%A

F%CE%B4%CE%B9 

 

Θ ςαφρα Γκζκο (Tokay gecko) και το μεςογειακό ςαμιαμίδι, ζχουν τθν 

ιδιαίτερθ ικανότθτα να περπατάνε ςε ςχεδόν όλεσ τισ επιφάνειεσ (λείεσ και τραχιζσ)  

ακόμθ και να κρζμονται με το ζνα πόδι από το ταβάνι. Μζςα ςε λίγα δευτερόλεπτα 

μποροφν να «κολλιςουν» και να «ξεκολλιςουν» τα πόδια τουσ και να καλφψουν 

μια μεγάλθ απόςταςθ. Κακϊσ περπατάνε δεν αφινουν καμία κολλϊδθ ουςία οφτε 

ζχουν κάποιου είδουσ βεντοφηα ςτα πόδια τουσ. Αυτι τουσ θ ικανότθτα μελετάται 

ςτο πεδίο τθσ Νανοεπιςτιμθσ-Νανοτεχνολογίασ από τουσ επιςτιμονεσ και θ 

απάντθςθ κρφβεται ςτα δάχτυλα των ποδιϊν τουσ.  
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Στθν ιδιαίτερθ αυτι ιδιότθτα είχε πρωτοαναφερκεί πριν δυο χιλιάδεσ χρόνια ο 

Ζλλθνασ φιλόςοφοσ Αριςτοτζλθσ, ςτο βιβλίο του με τίτλο: «Θ Ιςτορία των Ηϊων» 

αναφζρει ότι: «Ο δρυοκολάπτθσ δεν κάκεται οκλαδόν ςτο ζδαφοσ, αλλά χτυπάει με 

το ράμφοσ του, τουσ φλοιοφσ των δζντρων για να εμφανίςει και να βγάλει από μζςα 

τα ςκουλικια και τισ ςκνίπεσ και τα γλείφει με τθ γλϊςςα του, θ οποία είναι μεγάλθ 

και επίπεδθ. Μπορεί να τρζχει πάνω κάτω ςε ζνα δζντρο προσ οποιαδιποτε 

κατεφκυνςθ, ακόμθ και με το κεφάλι προσ τα κάτω, όπωσ κάνει και θ ςαφρα Γκζκο» 

(Thompson, 1918, Book IX, Part 9). Ακόμθ, οι ςαφρεσ Γκζκο είναι οι ςπουδαιότερεσ 

αναρριχιτριεσ του κόςμου, κακϊσ είναι ςε κζςθ να «κολλοφν» και να «ξεκολλοφν» 

τα δάχτυλά τουσ ςε κλάςματα του δευτερολζπτου, ενϊ τρζχουν πάνω κάτω ςε 

οποιαδιποτε επιφάνεια (Autumn & Gravish, 2008: 1575). 

1.1.4.1 Προςκολλητικό ικανότητα τησ ςαύρασ και τραχύτητα επιφϊνειασ 

επαφόσ 

 

Σφμφωνα με τον Bhushan (2011), θ Γκζκο είναι το μεγαλφτερο ηϊο που μπορεί να 

«δθμιουργιςει» τθν ιςχυρότερθ προςκόλλθςθ για να υποςτθρίξει το βάροσ τθσ με 

αςφάλεια. Αναφορικά με τον οριςμό τθσ προςκόλλθςθσ (adhesion), οι Pungo et al. 

(2011) αναφζρουν ότι: «Γενικά όταν δυο ςτερεζσ (τραχείεσ) επιφάνειεσ ζρχονται ςε 

επαφι μεταξφ τουσ, θ δφναμθ που αναπτφςςεται και τισ ςυγκρατεί (εννοεί τισ 

επιφάνειεσ) είναι γνωςτι ωσ προςκόλλθςθ (adhesion)4». Υπάρχουν επτά ιδιότθτεσ 

που ςυνοψίηουν τθν ξθρι προςκόλλθςθ τθσ γκζκο και μποροφν να ςυνοψιςτοφν ςε 

τρεισ βαςικζσ πτυχζσ, ϊςτε να διερευνθκεί θ προςκολλθτικι τθσ ικανότθτα: α) 

γεωμετρία, β) υλικά και γ) αναρριχθτικό βάδιςμα (climbing gait) (Li et al., 2016:182).  

Για χιλιετίεσ δεν είχαν εξθγθκεί οι εξαιρετικζσ ςυγκολλθτικζσ ικανότθτεσ τθσ 

Γκζκο. Ανακαλφφκθκαν πολλά από τα μυςτικά τθσ προςκόλλθςθσ τθσ Γκζκο όμωσ τα 

εκατομμφρια των ξθρϊν κολλθτικϊν επιφανειϊν ςτα δάκτυλα των γκζκων 

ςυνεχίηουν να δθμιουργοφν αινιγματικζσ νζεσ ερωτιςεισ και πολφτιμεσ απαντιςεισ. 

Θ προςκόλλθςθ μπορεί να προκλθκεί από τουλάχιςτον 11 διαφορετικοφσ τφπουσ 

ενδομοριακϊν επιφανειακϊν δυνάμεων ςτθ διεπιφάνεια μεταξφ ςτερεϊν. Κατά 

                                                           
4
 In general, when two solid (rough) surfaces are brought into contact with each other, 

physical/chemical/mechanical attractions occur. The force developed that holds the two surfaces together is 
known as adhesion. 
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καιροφσ υπιρχαν πολλζσ υποκζςεισ ςχετικά με τουσ μθχανιςμοφσ που ιταν 

υπεφκυνοι για τθν ικανότθτα τθσ Γκζκο να προςκολλάται ςε διάφορεσ επιφάνειεσ. 

Τζτοιοι μθχανιςμοί ιταν: α) κόλλα, β) βεντοφηεσ, γ) θλεκτροςτατικι ζλξθ και δ) 

τριβι και μικροεμπλοκι (Autumn & Peattie, 2002; Autumn & Gravish, 2008). 

Πμωσ δεδομζνου του γεγονόσ ότι οι Γκζκο δεν ζχουν αδενικό ιςτό ςτα 

δάχτυλα των ποδιϊν τουσ, οι κολλϊδεισ εκκρίςεισ (κόλλα) αποκλείςτθκαν νωρίσ ςτθ 

μελζτθ τθσ προςκόλλθςθσ τουσ. Στθ ςυνζχεια, θ ιδζα φπαρξθσ βεντοφηασ 

καταρρίφκθκε και αυτι όταν οι επιςτιμονεσ πραγματοποίθςαν πειράματα ςε 

ςυνκικεσ κενοφ και διαπίςτωςαν ότι ακόμθ και τότε οι Γκζκο δεν χάνουν τθν 

ικανότθτά τουσ να ςκαρφαλϊνουν (Autumn et al., 2000). Επίςθσ, θ θλεκτροςτατικι 

ζλξθ απορρίφκθκε κακϊσ μετά από ςειρά πειραμάτων διαπιςτϊκθκε ότι οι ςαφρεσ 

είναι ικανζσ να προςκολλθκοφν ακόμθ και ςε ιονιςμζνο αζρα. Τζλοσ, θ τριβι και θ 

μικροεμπλοκι απορρίφκθκαν αφοφ παρατθρικθκε ότι οι Γκζκο μποροφν να 

προςκολλθκοφν ακόμθ και ςτισ πιο λείεσ και γυαλιςτερζσ επιφάνειεσ (Autumn & 

Peattie, 2002).  

Ο Hiller (1968, 1969, 1975: όπωσ διαβάςτθκε ςτουσ Autumn & Peattie, 2002) 

παρείχε τθν πρϊτθ άμεςθ απόδειξθ ότι οι διαμοριακζσ δυνάμεισ είναι υπεφκυνεσ 

για τθν προςκόλλθςθ τθσ ςαφρασ Γκζκο. Οι κφριοι πικανοί μθχανιςμοί 

προςκόλλθςθσ για τθ Γκζκο είναι: α) οι τριχοειδείσ δυνάμεισ (capillary forces) και β) 

οι δυνάμεισ van der Waals, με γνϊμονα τον ρόλο που διαδραματίηει θ ιεραρχία και 

θ αναςτρεψιμότθτα (Pungo et al., 2011; Autumn & Peattie, 2002).  

Στισ αρχζσ του 20ου αιϊνα ο Haase ανζφερε ότι θ ικανότθτα προςκόλλθςθσ τθσ 

ςαφρασ οφείλεται ςτθν φπαρξθ διαμοριακϊν δυνάμεων van der Waals (Autumn & 

Gravish, 2008; Autumn & Peattie, 2002). Οι δυνάμεισ αυτζσ κεωροφνται από τισ πιο 

αδφναμεσ αλλθλεπιδράςεισ, ωςτόςο ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ αυτϊν των 

αλλθλεπιδράςεων κα μποροφςε να δθμιουργιςει μια ιςχυρι δφναμθ με επικυμθτά 

κάκε φορά αποτελζςματα, ενϊ θ απόςταςθ μεταξφ δυο επιφανειϊν επθρεάηει τθ 

δφναμι τουσ. Στθν περίπτωςθ τθσ ςαφρασ θ δομθμζνθ επιφάνεια των δακτφλων 

των ποδιϊν τθσ, είναι κατάλλθλα διαμορφωμζνθ ϊςτε να υπάρχει μεγάλθ 

επιφάνεια επαφισ τθσ ςαφρασ με τθν επιφάνεια ςτθν οποία ακουμπά κάκε φορά, 

με αποτζλεςμα τθ δθμιουργία μεγάλθσ δφναμθσ μεταξφ τουσ που οδθγεί ςτθν 

προςκόλλθςθ τθσ ςαφρασ (Autumn & Peattie, 2002).  
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Για να απαντθκεί το ερϊτθμα ςχετικά με το μθχανιςμό προςκόλλθςθσ τθσ 

ςαφρασ Γκζκο και πωσ λειτουργοφν οι δυνάμεισ van der Waals πρζπει να 

μελετιςουμε καλφτερα τθ δομι των δακτφλων τθσ ςε μικρζσ διαςτάςεισ. Οι 

τεχνολογικζσ εξελίξεισ που ςθματοδότθςαν τθ δεκαετία του 1950 με ςθμαντικότερθ 

τθν ανάπτυξθ του θλεκτρονικοφ μικροςκοπίου (electron microscopy) επζτρεψε 

ςτουσ επιςτιμονεσ να δουν μια πολφπλοκθ ιεραρχικι μορφολογία που καλφπτει τα 

πζλματα τθσ ςαφρασ Γκζκο. Κατά τθ διάρκεια του περαςμζνου αιϊνα, 

πραγματοποιικθκαν πολυάρικμεσ ζρευνεσ ςχετικά με τον προςδιοριςμό των 

παραγόντων που επιτρζπουν ςτθ Γκζκο να προςκολλάται και να αποκολλάται από 

τισ επιφάνειεσ κατά βοφλθςθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ δομισ τθσ επιφάνειασ, 

των μθχανιςμϊν προςκόλλθςθσ και τθσ αντοχισ πρόςφυςθσ (adhesion strength). Οι 

δυνάμεισ van der Waals είναι ευρζωσ αποδεκτζσ ςτθ βιβλιογραφία ωσ ο κυρίαρχοσ 

ςυγκολλθτικόσ μθχανιςμόσ που χρθςιμοποιείται από τα ιεραρχικά ςυςτιματα 

προςκόλλθςθσ και ςυνεπϊσ και ςτθν περίπτωςθ τθσ ςαφρασ Γκζκο (Bhushan, 2007). 

Θ ιεραρχικι δομι (Autumn & Gravish, 2008; Βhushan, 2007; Sitti, 2003; 

Βhushan, 2011; Βhushan, 2010) του πζλματοσ τθσ ςαφρασ τθσ δίνει τθν 

προςαρμοςτικότθτα για να δθμιουργιςει μια μεγάλθ επιφάνεια επαφισ με τισ 

διάφορεσ επιφάνειεσ. Ακόμθ, οι τριχοειδείσ δυνάμεισ που δθμιουργοφνται από τθν 

υγραςία που υπάρχει ςτον αζρα μποροφν να αυξιςουν περαιτζρω τθν 

προςκόλλθςθ τθσ ςαφρασ. Συνοψίηοντασ, οι δυνάμεισ van der Waals είναι ο κφριοσ 

μθχανιςμόσ που χρθςιμοποιείται για τθν προςκόλλθςθ τθσ ςαφρασ Γκζκο ςτισ 

διάφορεσ επιφάνειεσ και οι τριχοειδείσ δυνάμεισ είναι ο δευτερεφον μθχανιςμόσ 

που μπορεί να αυξιςει περαιτζρω τθ δφναμθ προςκόλλθςθσ (Βhushan, 2010:1553). 

Συνεπϊσ, εντοπίηεται ζντονο ενδιαφζρον από τθν επιςτθμονικι κοινότθτα να 

μελετθκοφν περαιτζρω τα χαρακτθριςτικά των ποδιϊν τθσ ςαφρασ (Βhushan, 2007). 

Στισ επόμενεσ εικόνεσ (Εικόνα 5, Εικόνα 6, Εικόνα 7) παρουςιάηεται αυτι θ 

ιεραρχικι δομι του ςυςτιματοσ προςκόλλθςθσ τθσ ςαφρασ Γκζκο. Κάκε δάκτυλο 

αποτελείται από μαλακζσ «κορυφογραμμζσ» που ζχουν μικοσ 1-2mm, 

ςυμπιζηονται εφκολα ζτςι ϊςτε να μπορζςει να ζρκει ςε επαφι με τραχειζσ και 

ανϊμαλεσ επιφάνειεσ, αυτζσ οι κορυφογραμμζσ ονομάηονται «lamellae». Κάκε 

«lamella» αποτελείται από εκατομμφρια καλά ευκυγραμμιςμζνα τριχίδια που 

λζγονται «setae» και αποτελοφνται πρωτίςτωσ από β-κερατίνθ, ζχουν μικοσ 30-
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130μm και διάμετρο 5-10μm. Τα «setae» εμφανίηονται ςε ομοιόμορφεσ ςυςτοιχίεσ 

ςε πυκνότθτα 14000/mm2. Κάκε «seta» διακλαδίηεται ςε ακόμθ μικρότερα 

πολυάρικμα νανοτριχίδια (100-1000), τα οποία λζγονται «spatulae» και ζχουν 

μικοσ 2-5μm και διάμετρο 0,1-0,2μm. Επίςθσ, οι άκρεσ των νανοτριχιδίων ζχον 

πλάτοσ περίπου 0,2-0,3μm και πάχοσ μόλισ 0,01μm. Ονομάηονται αλλιϊσ και 

ςπάτουλεσ κακϊσ μοιάηουν με μια ςπάτουλα. Επίςθσ, οι κορυφογραμμζσ ςτα δυο 

πόδια τθσ ςαφρασ καταλαμβάνουν επιφάνεια 220mm2 (Bhushan, 2007). Ακόμθ, 

υπάρχουν περίπου 3x106 τριχίδια ςτα δάκτυλα των ποδιϊν τθσ ςαφρασ, τα οποία 

μποροφν να παράγουν δφναμθ προςκόλλθςθσ περίπου 20Ν (κατακόρυφθ δφναμθ 

που απαιτείται για να τραβιξει μια ςαφρα κάτω από μια ςχεδόν κάκετθ επιφάνεια) 

και τθσ επιτρζπει να ςκαρφαλϊνει κατακόρυφα ςε οποιαδιποτε επιφάνεια με 

ταχφτθτεσ πάνω από 1 m/s με ικανότθτα προςκόλλθςθσ και αποκόλλθςθσ των 

ποδιϊν τθσ ςε κλάςματα των δευτερολζπτων. Ο ςυντελεςτισ προςκόλλθςθσ, ο 

οποίοσ αντιπροςωπεφει τθν ιςχφ τθσ προςκόλλθςθσ ωσ ςυνάρτθςθ τθσ 

προφόρτιςθσ, κυμαίνεται από 8 ζωσ 16 (Bhushan, 2011). Στα πόδια τθσ ςαφρασ 

Γκζκο, υπάρχουν 3.000.000 τρίχεσ ςτθ μικροκλίμακα (setae) που διαχωρίηονται ςε 

εκατοντάδεσ νανότριχεσ, περίπου 6 διςεκατομμφρια ςπάτουλεσ και ςτα τζςςερα 

πόδια τθσ (Bhushan, 2010:1553).  

 

Εικόνα 5: Τα εκατοντάδεσ χιλιάδεσ τριχίδια ςτο πζλμα τθσ ςαφρασ Γκζκο (Jones, 2009) 
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Εικόνα 6: Θ ιεραρχικι δομι του πζλματοσ τθσ ςαφρασ Γκζκο. Στο (a) θ ςαφρα Γκζκο ςτον 
Μακρόκοςμο, (b) το πόδι τθσ ςαφρασ, (c) ζνα δάχτυλο τθσ ςαφρασ, (d) κάκε δάχτυλο τθσ 
ςαφρασ ζχει εκατοντάδεσ χιλιάδεσ τριχίδια (setae) και κάκε τριχίδιο διακλαδίηεται ςε 
εκατοντάδεσ νανοτριχίδια (spatulae) και (e) τα νανοτριχίδια (spatulae) (εικόνεσ από 
θλεκτρονικό μικροςκόπιο – SEM) (ST= seta, SP=spatula, BR=branch) (Bhushan, 2010:1556). 
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Εικόνα 7: Σκίτςο Tokay Gecko που περιλαμβάνει ολόκλθρο το  ςϊμα, ζνα πόδι, τισ 
κορυφογραμμζσ (lamellae) και  ζνα μεμονωμζνο τριχίδιο (seta) (Bhushan, 2010) 

 

Σφμφωνα με τουσ Pygno et al. (2011) πραγματοποιικθκε ζρευνα που 

αφοροφςε το χρόνο προςκόλλθςθσ τθσ ςαφρασ ςε διάφορεσ επιφάνειεσ. Για να 

μετρθκεί ο χρόνοσ προςκόλλθςθσ χρειάςτθκαν: 

I. Δυο ςαφρεσ, μια αρςενικι (72gr) και μια κθλυκι (46gr), 

II. Τρεισ επιφάνειεσ επαφισ με διαφορετικό RMS5 τραχφτθτασ (42nm, 618nm 

& 931nm). 

Οι ερευνθτζσ πραγματοποίθςαν 72 παρατθριςεισ και βρικαν ζνα 

απροςδόκθτο αποτζλεςμα. Θ μζγιςτθ χρονικά πρόςφυςθ τθσ ςαφρασ 

παρατθρικθκε ςτθν επιφάνεια με τθν ενδιάμεςθ τραχφτθτα (RMS2=618nm).  

                                                           
5 Σαν RMS τραχφτθτασ, ορίηεται θ μζςθ τετραγωνικι ρίηα τθσ τραχφτθτασ (root-mean-square roughness). 
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Αντίςτοιχθ ζρευνα πραγματοποιικθκε και από τουσ Huber et al. (2007) τϊρα 

όμωσ μετροφςαν και τθν γωνία επαφισ μεταξφ πατοφςασ και επιφάνειασ. Αυτι τθ 

φορά οι επιφάνειεσ επαφισ ιταν διάφορα χαρτιά με διαφορετικζσ τραχφτθτεσ 

(0,3μm, 1μm, 3μm, 9μm & 12μm). Ενδεικτικά είναι τα ευριματα τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

ζρευνασ. Σε ζνα γυαλιςτερό χαρτί με τραχφτθτα (0,3μm) θ Γκζκο γλιςτροφςε με 

γωνία επαφισ 135ο. Σε ζνα τραχφτερο υπόςτρωμα (1μm) θ Γκζκο μπόρεςε να 

ςτακεί για λίγο χρόνο ενϊ, ςε μια λεία επιφάνεια (12μm) θ ςαφρα ζμεινε μζχρι 5 

λεπτά. 

Συνοπτικά, θ ζρευνα ζδειξε πωσ όταν θ RMS τραχφτθτασ είναι μικρότερθ από 

200nm θ spatula ςτο πόδι τθσ ςαφρασ προςαρμόηεται καλά ςτθν επιφάνεια και 

είναι κοντά ςτθν δθμιουργία ελκτικϊν διαμοριακϊν δυνάμεων. Στθν περίπτωςθ που 

θ RMS υπερβαίνει τα 200nm παρατθρείται θ τζλεια προςκόλλθςθ τθσ ςπάτουλασ. 

 

1.1.4.2 Η υδροφοβικότητα και η ςαύρα Γκϋκο 

 

Μια επιφάνεια για να χαρακτθρίηεται ςοφπερ-υδρόφοβθ πρζπει να πλθροί και τα 3 

παρακάτω χαρακτθριςτικά: α) να απομακρφνει από τθν επιφάνειά τθσ εφκολα 

διάφορα ςωματίδια, β) να αυτοκακαρίηεται και γ) να ζχει αντιμικροβιακι 

δραςτθριότθτα (Webb et al., 2014). Oι υπερ-υδροφοβικζσ ιδιότθτεσ οφείλονται 

ςτθν φπαρξθ ιεραρχικϊν δομϊν ςτθν μικροκλίμακα και τθν νανοκλίμακα. Δεν 

υπάρχει ςε όλεσ τισ φυςικζσ υπερυδροφοβικζσ επιφάνειεσ τοπογραφικι ιεραρχία 

(topographical hierarchy). 

Σφμφωνα με τθ βιβλιογραφία, τα πζταλα του τριαντάφυλλου και τα πόδια τθσ 

ςαφρασ Γκζκο ζχουν κάτι κοινό. Αν ρίξουμε μια ςταγόνα νεροφ πάνω ςτο πζταλο 

του τριαντάφυλλου και ςτθν πατοφςα τθσ ςαφρασ παρατθροφμε: α) υψθλι γωνία 

επαφισ του πζταλου με τθ ςταγόνα και β) υψθλι προςκόλλθςθ (adhesion) των 

ςταγόνων. Θ ιεραρχικι δομι τθσ επιφάνειασ των ροδοπζταλων προκαλεί ςτα 

ςταγονίδια του νεροφ τθν ζντονθ προςκόλλθςθ, παρά τισ μεγάλεσ 

(παρατθροφμενεσ) γωνίεσ επαφισ. Και οι δφο επιφάνειεσ εμφανίηουν μεγάλθ 

πρόςφυςθ ςταγόνων και μεγάλθ γωνία υςτζρθςθσ, ςυνεπϊσ οι ςταγόνεσ κολλοφν 

ςτισ επιφάνειεσ και δεν κυλοφν (Gao et al., 2017; Li et al., 2017; Webb et al., 2014).   
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Τα πζταλα του τριαντάφυλλου, ζχουν μικροπροεξοχζσ, παρόμοιεσ με αυτζσ 

του φφλλου του λωτοφ, ωςτόςο θ δομι τουσ ςτθν νανοκλίμακα είναι πολφ 

διαφορετικι. Τα πζταλα του τριαντάφυλλου, καλφπτονται από επιδερμικζσ πτυχζσ, 

αντί των κζρινων κρυςταλλικϊν νανοςωλινων που υπάρχουν ςτα φφλλα του λωτοφ 

(Webb et al., 2014).  Στο φφλλο του λωτοφ, θ ςταγόνα γίνεται ςφαιρικι και κυλάει. 

Πλα αυτά, ζρχονται ςε αντίκεςθ με το φαινόμενο τθσ ςουπερ-υδροφοβικότθτασ, 

ςυνεπϊσ αυτζσ οι επιφάνειεσ δεν είναι πραγματικά υπερυδροφοβικζσ, παρά το 

γεγονόσ ότι ζχουν γωνίεσ επαφισ άνω των 150° και ςτεροφνται ςθμαντικοφ βακμοφ 

τραχφτθτασ ςτθ νανοκλίμακα. Αυτζσ οι επιφάνειεσ λζγονται, ψευδο-

υπερυδρόφοβεσ (Webb et al., 2014). Ομοίωσ, οι ιεραρχικζσ δομζσ ςτα πζλματα των 

ποδιϊν τθσ Γκζκο είναι ςχετικά μεγάλεσ ςε ςφγκριςθ με τισ δομζσ που βρζκθκαν ςτα 

υπερυδρόφοβα φυτά και ζντομα.  

Ραρόλο που ζχουμε χιλιάδεσ μελζτεσ επικεντρωμζνεσ ςτθν προςκόλλθςθ τθσ 

ςαφρασ ςε κακαρζσ και ξθρζσ επιφάνειεσ, γνωρίηουμε ςχετικά λίγα για τισ 

επιπτϊςεισ που ζχει το υγρό ςτοιχείο (νερό) ςτθν προςκολλθτικι ικανότθτα τθσ 

Γκζκο. Αν και θ ζρευνα ςχετικά με τθν ικανότθτα τθσ Γκζκο να απομακρφνει τθ 

βρωμιά από τα δάκτυλα των ποδιϊν τθσ ζχει λάβει κάποια προςοχι, οι μελζτεσ 

ςχετικά με τθ διαβροχι και τθν επίδραςθ του νεροφ είναι περιοριςμζνεσ παρά τισ 

γνωςτζσ αντιμυκθτικζσ ιδιότθτεσ των ποδιϊν, οι οποίεσ είναι υπερυδροφοβικζσ και 

ζχουν χαμθλι γωνία επαφισ (Stark et al., 2013). Ο Stark και οι ςυν. (2013) 

μελζτθςαν τθν προςκόλλθςθ τθσ ςαφρασ Γκζκο κάτω από το νερό. Για να 

μελετιςουν αυτι τθν προςκόλλθςθ μζτρθςαν τθ δφναμθ προςκόλλθςθσ (adhesive 

force). Ριο ςυγκεκριμζνα, όταν δοκίμαςαν μεταξφ μιασ υγρισ και μιασ ςτεγνισ 

υδρόφιλθσ επιφάνειασ παρατιρθςαν ότι ςτθν πρϊτθ επιφάνεια θ ςαφρα παριγαγε 

ςθμαντικά χαμθλότερθ δφναμθ προςκόλλθςθσ (5,4 ± 1,33N) ζναντι τθσ ςτεγνισ  

(17.1 ± 3.93N). Επίςθσ, όταν δοκίμαςαν ςε μια ενδιάμεςθ επιφάνεια διαβροχισ και 

ςε μια υδρόφοβθ επιφάνεια, δεν διαπίςτωςαν καμία ςθμαντικι διαφορά. Τζλοσ, 

διαπίςτωςαν ότι οι ςαφρεσ προςκολλικθκαν καλφτερα ςτισ υγρζσ 

(polytetrafluoroethylene) επιφάνειεσ (8.0 ± 1.09Ν) από ότι ςτισ ξθρζσ PTFE (1.6 ± 

0.66N).  

Είναι κάπωσ περίεργο το γεγονόσ ότι οι ςαφρεσ δεν μποροφν να κολλιςουν ςε 

ζνα υδρόφιλο γυαλί όταν υπάρχει πάνω του νερό. Ραρ’ όλα αυτά, θ επίδραςθ του 



  

 Σελύδα 36  

νεροφ ςτθν ικανότθτα προςκόλλθςθσ τθσ ςαφρασ είναι πολφπλοκθ. Για παράδειγμα, 

ζνα λεπτό ςτρϊμα νεροφ πάνω ςτθν επιφάνεια ενόσ υδρόφιλου ηαφειριοφ μπορεί 

να αποβλθκεί λόγω των υπερυδρόφοβων κορυφογραμμϊν που υπάρχουν ςτισ 

πατοφςεσ τισ Γκζκο. Αντίςτροφα, δεν μπορεί να αποβλθκεί με παρόμοιο τρόπο μια 

παχιά ςτρϊςθ νεροφ ςε μια υδρόφιλθ επιφάνεια γυαλιοφ. Τα παραπάνω, οδθγοφν 

ςτο ερϊτθμα: «Μποροφν οι ςαφρεσ Γκζκο να κολλιςουν ςε υγρζσ υδρόφοβεσ 

επιφάνειεσ;». Πμωσ, πρόςφατεσ ζρευνεσ ζδειξαν ότι ζνα Θλεκτρονικό Μικροςκόπιο 

Ατομικισ Δφναμθσ (AFM) βυκιςμζνο ςτο νερό που ζρχεται ςε επαφι με τισ άκρεσ 

των νανοτριχιδίων τθσ ςαφρασ, εντοπίηεται μια μείωςθ τθσ προςκολλθτικισ 

ικανότθτασ ςε ςφγκριςθ με ζνα ξθρό περιβάλλον (Huber et al., 2005). Ομοίωσ, οι 

Pesika και ςυν. (2010) ζλεγξαν τθν προςκόλλθςθ μεταξφ ενόσ μικροφ τμιματοσ των 

νανοτριχιδίων τθσ ςαφρασ και μιασ επιφάνειασ διοξειδίου του πυριτίου μζςα ςτο 

νερό υπό διαφορετικά φορτία και βρζκθκε επίςθσ ςθμαντικι μείωςθ τθσ 

προςκόλλθςθσ.  

Σφμφωνα με τον Li et al. (2017), οι φυςικζσ αυτοκακαριηόμενεσ επιφάνειεσ 

λειτουργοφν είτε μζςω διεπιφανειακισ διαβρεξιμότθτασ (interfacial wettability) είτε 

με τθ δράςθ τθσ επιφανειακισ δφναμθσ (interfacial force action). Ο αυτοκακαριςμόσ 

τθσ πατοφςασ τθσ ςαφρασ Γκζκο οφείλεται ςτθ διεπιφανειακι δφναμθ (interfacial 

force). Σφμφωνα με τουσ Hansen et al. (2005), οι ςαφρεσ Γκζκο καταφζρνουν να 

διατθροφν τα πόδια τουσ κακαρά (Εικόνα 8) ενϊ περπατοφν ςε διάφορεσ βρϊμικεσ 

επιφάνειεσ. Οι μελζτεσ δείχνουν ότι ο αυτοκακαριςμόσ τθσ γκζκο αποδίδεται και 

αυτόσ ςτθν ιεραρχικι δομι των ποδιϊν τθσ (Autumn et al., 2008; European 

Commission, 2012; Stark et al., 2013; Mengüç, 2014; Cutkosky, 2015; Stark et al., 

2016).  

 

Εικόνα 8: Θ υδροφοβικι πατοφςα τθσ ςαφρασ Γκζκο 
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1.1.4.3 Εφαρμογϋσ εμπνευςμϋνεσ από τη ςαύρα Γκϋκο (βιομύμηςη) 

 

Σφμφωνα με τθ διεκνι βιβλιογραφία, ο επιςτθμονικόσ κλάδοσ τθσ Ν-ΕΤ καλείται ωσ 

θ επόμενθ «βιομθχανικι επανάςταςθ» του ςφγχρονου κόςμου (Koshovets, et al., 

2017, Kumar & Kumbhat, 2016, Jones et al., 2013). Εντοπίηεται ταχεία ανάπτυξθ 

προϊόντων αλλά και εφαρμογϊν που κα επιφζρουν ραγδαίεσ αλλαγζσ ςτθ ηωι, 

αλλά και ςτθν κακθμερινότθτα του ανκρϊπου. Τζτοιεσ εφαρμογζσ εντοπίηονται 

μεταξφ άλλων ςτθν Ιατρικι, ςτθν θλεκτρονικι και τισ εφαρμογζσ πλθροφορικισ, ςτα 

τρόφιμα, ςτον κακαριςμό του νεροφ, ςτα καφςιμα, ςε ακλθτικά είδθ και ροφχα, ςτισ 

μεταφορζσ και ςτθν περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ.  

Θ εξαιρετικι ικανότθτα τθσ Γκζκο να διαςχίηει οποιεςδιποτε επιφάνειεσ, 

λείεσ ι τραχιζσ, κακαρζσ ι βρϊμικεσ και κάκετεσ, εδϊ και χρόνια ζχει προςελκφςει 

το ενδιαφζρον των επιςτθμόνων. Ζτςι, επιςτιμονεσ και μθχανικοί μελζτθςαν τθν 

δομι τθσ πατοφςασ τθσ ςαφρασ και όλεσ τισ ιδιότθτεσ τθσ και κατάφεραν να 

ςχεδιάςουν και να αναπτφξουν ςθμαντικζσ τεχνολογικζσ εφαρμογζσ, όπωσ gecko 

pads, ιατρικοφσ επιδζςμουσ, ρομπότ αναρρίχθςθσ και κολλθτικζσ ταινίεσ, ϊςτε να 

μιμθκοφν τθν ιςχυρι ξθρι προςκόλλθςθ (Bhushan, 2012).  

Ο νανοτεχνολόγοσ Andre K. Geim του Ρανεπιςτθμίου του Manchester και οι 

ςυνεργάτεσ του κζλθςαν να δθμιουργιςουν ζνα νζο είδοσ προςκολλθτικοφ υλικοφ 

(type of adhesive) που μιμείται τον μθχανιςμό τθσ ςαφρασ Γκζκο. Το πρωτότυπο 

τουσ που ονομάςτθκε gecko tape (Εικόνα 9) αποτελείται από μια ςειρά πολφ μικρϊν 

τριχϊν πολυϊμιδίου προςαρτθμζνεσ ςε μια εφκαμπτθ βάςθ, επιδεικνφοντασ μια 

ςυγκολλθτικι δφναμθ ανά τρίχα που είναι ςυγκρίςιμθ με μιασ ςπάτουλασ τθσ Γκζκο. 

Το gecko tape είναι εφκαμπτο, δεν αφινει ίχνθ κόλλασ και μπορεί να κολλιςει και 

να ξεκολλιςει εφκολα από τισ διάφορεσ επιφάνειεσ.  Ραρόμοια εφαρμογι 

δθμιοφργθςαν θ Daltorio και ςυνεργάτεσ τθσ (2008). Εμπνευςμζνοι από το 

μθχανιςμό τθσ ςαφρασ Γκζκο, ανζπτυξαν ζνα πολυμερζσ υλικό που του 

προςάρτθςαν ςτα πόδια του ρομπότ (Μini-Whegs), ϊςτε να μπορεί να 

ςκαρφαλϊνει ςε κάκετεσ επιφανείσ (Εικόνα 10).  

Επιπλζον, θ ερευνθτικι ομάδα του Ρανεπιςτθμίου του Stanford δθμιοφργθςε 

το «Stickybot» (Εικόνα 11) το οποίο μπορεί να αναρριχθκεί ςε διάφορεσ επιφανείσ 

βάςθ του περίπλοκου ςχεδιαςμοφ των ποδιϊν του που μιμοφνται τθ ςαφρα Γκζκο. 



  

 Σελύδα 38  

Ο Mark Cutkosky ο επικεφαλισ μθχανικόσ, κακθγθτισ μθχανολογίασ και διευκυντισ 

του Κζντρου Ζρευνασ και Σχεδιαςμοφ, ςυνεργάηεται εδϊ και αρκετά χρόνια με 

άλλουσ επιςτιμονεσ για τθν καταςκευι τζτοιων αναρριχθτικϊν ρομπότ (Mohan et 

al., 2012). Το επόμενο βιμα των ερευνθτϊν είναι να ςχεδιάςουν κάτι που κα ζχει 

χρθςιμότθτα και ςτον άνκρωπο. Μια τεχνολογία που ονομάηεται Z-Man, θ οποία κα 

επζτρεπε ςτουσ ανκρϊπουσ να ςκαρφαλϊνουν όπωσ οι γκζκο, είναι ςε εξζλιξθ. 

Εκτόσ των άλλων με τθ ςαφρα Γκζκο και τθν ιδιαίτερθ ικανότθτα τθσ ζχει αςχολθκεί 

και θ NASA αφοφ δθμιοφργθςε το «Gecko gripper» ζνα μθχανιςμό με τον οποίο οι 

αςτροναφτεσ μποροφν να αρπάηουν βαριά αντικείμενα ακόμθ και 100 κιλϊν είτε 

μζςα, είτε ζξω από το διαςτθμόπλοιο (Εικόνα 12).  

 

 

 

Εικόνα 9: Το gecko tape του 
Ρανεπιςτθμίου του Manchester 

Πθγι: 

https://www.instituteofmaking.org.uk/ma

terials-library/material/gecko-

tape#gallery-window 

 

Εικόνα 10: To Μini-Whegs με τα μικρο-
δομθμζνα πόδια πολυμεροφσ (Daltorio et al., 

2008) 
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Εικόνα 11: Το «Stickybot» του Standford 

Πθγι: 
https://singularityhub.com/2009/09/29/stickyb

ot-mimics-geckos-to-climb-walls/ 

 

 

 

 

Εικόνα 12: To Gecko gripper τθσ NASA 

Πθγι: 

https://www.newscientist.com/article/20

82248-gecko-gripper-blasts-off-to-help-

design-space-crawling-robots/ 
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1.1.5 Η ειςαγωγό τησ Ν-ΕΤ ςτην υποχρεωτικό εκπαύδευςη 

 

Θ αναγκαιότθτα ειςαγωγισ τθσ Ν-ΕΤ ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ τα τελευταία 

χρόνια κρίνεται όλο και πιο επιτακτικι. Επιχειριματα εντοπίηονται ςτθν ανάγκθ των 

μακθτϊν να ενθμερωκοφν για τα ςφγχρονα επιτεφγματα τθσ επιςτιμθσ και τθσ 

τεχνολογίασ που ιδθ ζχουν επθρεάςει τθν κακθμερινότθτά τουσ, ςτθν εξιγθςθ 

φαινομζνων τθσ φφςθσ κακϊσ και ςτθν εξαςφάλιςθ εργατικοφ δυναμικοφ και ςτθν 

ανάγκθ να καταςτοφν «νανοεγγράμματοι» πολίτεσ (Laherto, 2010). Ππωσ ζχουμε 

προαναφζρει, μζςα ςτα επόμενα χρόνια αναμζνεται θ Ν-ΕΤ και οι εφαρμογζσ τθσ να 

ςυμβάλλουν ςτθν αντιμετϊπιςθ πολλϊν προβλθμάτων ςε παγκόςμια κλίμακα 

ςυνεπϊσ δικαιολογείται θ αναγκαιότθτα ειςαγωγισ τθσ Ν-ΕΤ ςτα προγράμματα 

ςπουδϊν τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ.  

Ρολλζσ είναι οι απόψεισ για το περιεχόμενο αλλά και τισ ζννοιεσ τθσ Ν-ΕΤ που 

μποροφν ι πρζπει να διδαχκοφν ςτισ διάφορεσ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ με 

βαςικό ςτοιχείο τισ Μεγάλεσ Ιδζεσ. Με τον όρο Μεγάλεσ Ιδζεσ (ΜΙσ) εννοοφμε ζνα 

ςφνολο κεμελιωδϊν εννοιϊν που είναι αναγκαίεσ ϊςτε να διαμορφϊςουν ζνα 

πεδίο, να εξθγιςουν ζνα φαινόμενο (Stevens et al., 2009). Σφμφωνα με τθ διεκνι 

και τθν εγχϊρια βιβλιογραφία (Stevens et al., 2009; Sakhnini & Blonder, 2015; 

Μάνου, Σπφρτου, Χατηθκρανιϊτθσ & Καριϊτογλου, 2015) προκφπτει ότι για τθν 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ εντοπίηονται 9 Μεγάλεσ Ιδζεσ ενϊ ςτθ δευτεροβάμια ςτισ 

9 ΜΙσ προςτίκενται και 5 Νζεσ Μεγάλεσ Ιδζεσ (ΝΜΙσ). Στθ ςυνζχεια, παρουςιάηονται 

αυτζσ οι κεμελιϊδεισ ζννοιεσ: 

 MI1: Μζγεκοσ και κλίμακα (Size and Scale): Ραράγοντεσ που ςχετίηονται με το 

μζγεκοσ και τθ γεωμετρία (π.χ. μζγεκοσ, κλίμακα, ςχιμα, διαςτάςεισ) βοθκοφν 

να περιγραφεί το υλικό και να προβλεφκεί θ ςυμπεριφορά του. 

 MI2: Δομι τθσ φλθσ (Structure of Matter): Ο τρόποσ με τον οποίο τα άτομα 

ςυνδζονται μεταξφ τουσ επθρεάηει τθ ςυμπεριφορά των υλικϊν (π.χ. διαμάντι, 

νανοςωλινεσ άνκρακα).  

 MI3: Δυνάμεισ και αλλθλεπιδράςεισ (Forces and Interactions): Πλεσ οι 

αλλθλεπιδράςεισ μποροφν να περιγραφοφν από πολλαπλοφσ τφπουσ 

δυνάμεων, αλλά θ ςχετικι επίδραςθ κάκε τφπου αλλάηει με τθν κλίμακα. Στθν 
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μακροκλίμακα υπεριςχφει θ βαρφτθτα, ςτθν νανοκλίμακα θ θλεκτρομαγνθτικι 

και ςτθν υποατομικι κλίμακα θ πυρθνικι.  

 MI4: Κβαντικά φαινόμενα (Quantum Effects): Στισ πάρα πολφ μικρζσ 

διαςτάςεισ θ φλθ ςυμπεριφζρεται ςαν ςωματίδιο και ςαν κφμα. Για να 

εξθγιςουμε τθν κυματικι φφςθ τθσ φλθσ απαιτείται θ κβαντικι μθχανικι.  

 MI5: Ιδιότθτεσ εξαρτϊμενεσ από το μζγεκοσ (Size-Dependent Properties): Οι 

ιδιότθτεσ κάκε υλικοφ μεταβάλλονται ανάλογα με το μζγεκόσ του και τθν 

κλίμακα ςτθν οποία βρίςκεται. Τζτοιεσ ιδιότθτεσ μπορεί να είναι οι χθμικζσ, οι 

φυςικζσ, οι θλεκτρικζσ και οι μθχανικζσ. Κακϊσ ζνα υλικό αγγίηει τθν 

νανοκλίμακα εμφανίηει τελείωσ διαφορετικζσ ιδιότθτεσ από αυτζσ που ζχει 

ςτθν μακροκλίμακα. Για παράδειγμα ο χρυςόσ ςτθν νανοκλίμακα μπορεί να ζχει 

κόκκινο (25nm), πράςινο (50nm) ι πορτοκαλί χρϊμα (100nm). 

 MI6: Αυτό-οργάνωςθ (Self-Assembly): Κάτω από κάποιεσ ςυγκεκριμζνεσ 

ςυνκικεσ κάποια υλικά μποροφν να δθμιουργιςουν οργανωμζνεσ δομζσ χωρίσ 

καμία παρζμβαςθ από το εξωτερικό περιβάλλον. 

 MI7: Όργανα και εργαλεία (Instruments and Tools): Τα διάφορα όργανα 

πειραματικϊν ελζγχων κατζχουν αξιόλογθ κζςθ ςτθν εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ και 

τθσ τεχνολογίασ. Για τθν κατανόθςθ των ιδιαίτερων φαινομζνων που 

λαμβάνουν χϊρα ςτθν νανοκλίμακα, θ ανακάλυψθ του θλεκτρονικοφ 

μικροςκοπίου ςυνζβαλε ουςιαςτικά. 

 MI8: Μοντζλα και προςομοιϊςεισ (Models and Simulations): Τα μοντζλα και 

οι προςομοιϊςεισ βοθκοφν τουσ επιςτιμονεσ να οπτικοποιιςουν, να 

προβλζψουν, να υποκζςουν αλλά και να εξθγιςουν τθν δομι, τισ ιδιότθτεσ και 

τθν ςυμπεριφορά ενόσ φαινομζνου ι μιασ ζννοιασ. Επειδι θ νανοκλίμακα 

χαρακτθρίηεται από πολυπλοκότθτα και το υπερβολικά μικρό μζγεκοσ των 

νανοςωματιδίων θ χριςθ μοντζλων και προςομοιϊςεων κρίνεται απαραίτθτθ. 

 MI9: Εφαρμογζσ και Κοινωνικζσ επιπτϊςεισ (Applications and Social Impact): 

Τα επιτεφγματα τθσ Ν-ΕΤ αναμζνεται να επθρεάςουν κετικά αλλά και αρνθτικά 

τθν ηωι των ανκρϊπων τθσ εκάςτοτε κοινωνίασ. Οι καινοτόμεσ λφςεισ για τθν 

αντιμετϊπιςθ του μολυςμζνου πόςιμου νεροφ, θ επαναςτατικι κεραπεία κατά 

του καρκίνου αλλά και θ λφςθ ςτθν αποκικευςθ και μεταφορά τθσ ενζργειεσ 

είναι μερικζσ από τισ ενζργειεσ που κα μασ επθρεάςουν κετικά. Ροτζ όμωσ δεν 
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πρζπει να ξεχνάμε τουσ κινδφνουσ που μπορεί  να κρφβουν τα νζα 

επαναςτατικά νανοπροϊόντα. Ρρζπει να γίνει ςωςτι διαχείριςθ ζτςι ϊςτε να 

απειλθκεί το φυςικό περιβάλλον.  

 ΝΜΙ1 «Δομι τθσ φλθσ»: Σχετικά με τθν επίδραςθ τθσ διάταξθσ των δομικϊν 

μονάδων μιασ νανοδομισ (άτομα, μόρια, νανοςωματίδια) ςτισ ιδιότθτζσ τθσ. 

 ΝΜΙ2 «Δυνάμεισ και αλλθλεπιδράςεισ»: Αφορά τισ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ 

δομϊν τθσ νανοκλίμακασ, μζςω διαφόρων τφπων θλεκτρικϊν δυνάμεων 

(Coulomb, Van der Walls, δυνάμεισ London). 

 NMI3 «Λειτουργικότθτα»: Μία ιδιότθτα που δίνεται ςε ζνα νανοχλικό ϊςτε να 

επιτελζςει μια ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα (πχ ςυνάφεια). 

 ΝΜΙ4 «Σαξινόμθςθ των νανοχλικϊν»: Σε διάφορεσ κατθγορίεσ ανάλογα με τθ 

χθμικι τουσ ςφςταςθ (πχ ανόργανα νανοςωματίδια, οργανικζσ ενϊςεισ), τθν 

θλεκτρικι τουσ αγωγιμότθτα (θμιαγωγοί), τθν προζλευςι τουσ (φυςικά, 

τεχνθτά) και τισ διαςτάςεισ τουσ (μιασ διάςταςθσ, δφο διαςτάςεων κτλ). 

 ΝΜΙ5 «Ερευνθτικά Χαρακτθριςτικά»: Μεταξφ των επιςτθμόνων των 

διαφορετικϊν κλάδων των Φυςικϊν Επιςτθμϊν (ΦΕ) εντοπίηεται  

πολυεπιςτθμονικότθτα, ςυνεργατικότθτα και εξζλιξθ τθσ ζρευνασ τθσ Ν-ΕΤ και 

των εφαρμογϊν τθσ. 

Ππωσ αναφζρουν οι Μάνου, Σπφρτου, Χατηθκρανιϊτθσ και Καριϊτογλου 

(2015) κοινζσ ΜΙσ μεταξφ των τριϊν βακμίδων εκπαίδευςθσ είναι θ ΜΙ1, ΜΙ5, ΜΙ7 

και ΜΙ9.  
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1.2 Οι  εναλλακτικϋσ Ιδϋεσ των μαθητών 

 

«Ο ςθμαντικότεροσ παράγοντασ που επθρεάηει τθ μάκθςθ είναι ό,τι  γνωρίηει  ιδθ  ο μακθτισ.  

Εξακρίβωςε τι  είναι αυτό και δίδαξε ανάλογα»  (Ausubel,  1968) .  

 

Στα τζλθ τθσ δεκαετίασ του ’60, ο μεγάλοσ αναπτυξιακόσ ψυχολόγοσ David Ausubel 

(1968) πραγματοποίθςε μια μεγάλθ τομι ςτθ κεωρία του Piaget (Χαλκιά, 2012). 

Σφμφωνα με τον Ausubel (1968), θ προχπάρχουςα γνϊςθ που διακζτει ο μακθτισ 

επθρεάηει τθ δυνατότθτα εννοιολογικισ εξζλιξθσ του, ςε ςυγκεκριμζνο κεματικό 

πεδίο. Χαρακτθριςτικι είναι θ φράςθ του (Ausubel, 1968): «Ο ςθμαντικότεροσ 

παράγοντασ που επθρεάηει τθ μάκθςθ είναι ό,τι γνωρίηει ιδθ ο μακθτισ. 

Εξακρίβωςε τι είναι αυτό και δίδαξε ανάλογα», θ οποία ςυγκαταλζγεται ςτισ πιο 

διάςθμεσ φράςεισ τθσ ιςτορίασ τθσ εκπαίδευςθσ. Ο Ausubel (1968), επιςιμανε κάτι 

το οποίο πολλοί εκπαιδευτικοί διαιςκάνονται ιδθ, δθλαδι ότι προκειμζνου να 

διδάξει κανείσ μια περιοχι των ΦΕ πρζπει να λάβει υπόψθ του, τισ γνϊςεισ που 

ζχουν οι μακθτζσ του για τθ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα (Χαλκιά, 2012). Οι απόψεισ του 

Ausubel, οδιγθςαν ςτθν ζρευνα ςχετικά με τον τρόπο που τα παιδιά 

αντιλαμβάνονται ζννοιεσ και φυςικά φαινόμενα (Driver, 1978).  

Από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1970, διαπιςτϊνεται ιςχυρι ερευνθτικι 

δραςτθριότθτα ςτο πεδίο τθσ ΔΦΕ, ςε παγκόςμια κλίμακα. Οι δυςκολίεσ που 

αντιμετωπίηουν οι μακθτζσ ςτθν κατανόθςθ των ΦΕ, εδϊ και πολλά χρόνια 

αποτελοφν ζνα πρόςφορο ζδαφοσ για ζρευνα. Από τθ δεκαετία του 1950 

αναγνωρίηεται ο ρόλοσ των μακθτϊν τόςο ςτθ διδαςκαλία, όςο και ςτθ μάκθςθ. 

Ππωσ είναι γνωςτό, οι μακθτζσ πριν ακόμθ φοιτιςουν ςτο ςχολείο ζχουν ιδθ 

διαμορφϊςει προςωπικζσ απόψεισ και ερμθνεφουν με τον δικό τουσ τρόπο τα 

φυςικά φαινόμενα. Οι ςυγκεκριμζνεσ απόψεισ ζχουν παγκοςμιότθτα και μποροφν 

να ομαδοποιθκοφν και να ςυγκροτιςουν ερμθνευτικά μοντζλα. Στθ διεκνι και 

εγχϊρια βιβλιογραφία, αναφζρονται ωσ εναλλακτικζσ ιδζεσ (alternative 

conceptions), ι εναλλακτικζσ απόψεισ, ι παρανοιςεισ (misconceptions), ι 

αυκόρμθτεσ αντιλιψεισ, ι διαιςκθτικζσ ιδζεσ (intuitive notions),  ι αναπαραςτάςεισ 

ι νοθτικά μοντζλα (Driver et al., 2000; Χαλκιά, 2012). 

Το γεγονόσ αυτό ςθμάδεψε το πεδίο τθσ ΔΦΕ, κακϊσ προςανατόλιςε όλα τα 

μοντζλα και τισ ςτρατθγικζσ διδαςκαλίασ ςτισ ιδζεσ των μακθτϊν για τον φυςικό 
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κόςμο. Συνεπϊσ, οι ιδζεσ των μακθτϊν αποτελοφν ςθμείο αναφοράσ τόςο για το 

ςχεδιαςμό όςο και για τθν αξιολόγθςθ μιασ διδαςκαλίασ (Χαλκιά, 2012). 

Σφμφωνα με ζρευνεσ που ζχουν πραγματοποιιςει οι Driver, Guesne & 

Tiberghien (1985) και οι Osborne & Freyberg (1985) ςτισ ιδζεσ των μακθτϊν 

αναγνωρίηονται κοινά ςτοιχεία και χαρακτθριςτικά, ανεξάρτθτα από τθν καταγωγι 

και το φφλο τουσ μποροφμε να τισ ταξινομιςουμε ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ: 

 Σκζψθ κυριαρχοφμενθ από τθν αιςκθτθριακι αντίλθψθ (τα μθ ορατά δεν 

υπάρχουν) 

 Ρεριοριςμζνθ εςτίαςθ 

 Εςτίαςθ τθσ προςοχισ περιςςότερο ςε αλλαγζσ και όχι ςε ςτακερζσ 

καταςτάςεισ 

 Γραμμικόσ αιτιακόσ ςυλλογιςμόσ.  

 Ζννοιεσ που δεν διαχωρίηονται 

 Εξάρτθςθ  από το πλαίςιο 

 Εγωκεντρικι και ανκρωποκεντρικι άποψθ  

 Στα  αντικείμενα αποδίδονται χαρακτθριςτικά ανκρϊπων ι ηϊων. 

 Στα  αντικείμενα αποδίδεται οριςμζνο πόςο μιασ φυςικισ οντότθτασ 

 

Στθν παροφςα ζρευνα, πραγματοποιικθκε βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ τόςο 

ςτθν εγχϊρια, όςο και ςτθ διεκνι βιβλιογραφία για τισ ιδζεσ μακθτϊν, φοιτθτϊν 

και εκπαιδευτικϊν αναφορικά με τθ νοθματοδότθςθ του όρου τθσ Ν-ΕΤ αλλά και το 

φαινόμενο τθσ ςαφρασ Γκζκο. Στισ επόμενεσ ενότθτεσ (1.2.1.1 & 1.2.1.2) 

παρουςιάηονται τα αποτελζςματα αυτισ τθσ βιβλιογραφικισ επιςκόπθςθσ με ςκοπό 

τθν ανάπτυξθ κατάλλθλθσ ΔΜΑ για το φαινόμενο τθσ ςαφρασ Γκζκο. 
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1.2.1 Εναλλακτικϋσ ιδϋεσ μαθητών για το περιεχόμενο τησ Ν-ΕΤ 

1.26.1.1  Εναλλακτικϋσ ιδϋεσ μαθητών για τον όρο Ν-ΕΤ 

 

Στθν ελλθνικι βιβλιογραφία, εντοπίςτθκαν ζρευνεσ αναφορικά με τισ ιδζεσ των 

μακθτϊν, φοιτθτϊν αλλά και εκπαιδευτικϊν για το περιεχόμενο τθσ Ν-ΕΤ. Από τισ 

πρϊτεσ ζρευνεσ είναι αυτι των Ρζικοσ, Μάνου και Σπφρτου (2015β) όπου 

αναπτφχκθκε και αξιολογικθκε μια ΔΜΑ, διάρκειασ 6 διδακτικϊν δίωρων, για τθ 

διδαςκαλία περιεχομζνου τθσ Ν-ΕΤ ςε 15 μακθτζσ τθσ τελευταίασ τάξθσ του 

Δθμοτικοφ Σχολείου. Ριο ςυγκεκριμζνα, μζςω γραπτϊν ερωτθματολογίων (pre-

post), θμιδομθμζνων ςυνεντεφξεων (τελικισ καταμζτρθςθσ) και ςθμειϊςεων από το 

θμερολόγιο του ερευνθτι, ςυλλζχκθκαν και αξιολογικθκαν τα ερευνθτικά 

δεδομζνα. Από τθν ανάλυςθ των δεδομζνων διαπιςτϊνεται ότι μετά τθν εφαρμογι 

τθσ ΔΜΑ θ πλειοψθφία των μακθτϊν (12) δίνει απαντιςεισ πολφ κοντά ςτθν 

Επιςτθμονικι Άποψθ.  

Νωρίτερα τθν ίδια χρονιά, οι Ρζικοσ, Ραπαδοποφλου και Μάνου (2015), 

διερεφνθςαν τισ ιδζεσ και γνϊςεισ 54 μακθτϊν Δθμοτικϊν Σχολείων τθσ Δυτικισ 

Μακεδονίασ (Ε’ και ΣΤ’ τάξθσ) για τα όργανα παρατιρθςθσ του μικρόκοςμου και του 

νανόκοςμου, κακϊσ και το νόθμα που αποδίδουν ςτον όρο «Νανοτεχνολογία». 

Σχετικά με το μικρότερο αντικείμενο που μποροφν να δουν με γυμνό μάτι θ 

πλειοψθφία των μακθτϊν απάντθςε αντικείμενα που μποροφμε να πιάςουμε με τθ 

βοικεια μια λαβίδασ, όπωσ για παράδειγμα: ψίχουλο, μυρμιγκι, κόκκοσ αλατιοφ, 

τρίχα. Επιπλζον, το μικροςκόπιο αναδεικνφεται ωσ το πιο γνωςτό όργανο για τθν 

παρατιρθςθ του «πιο μικροφ». Επίςθσ, θ πλειοψθφία των μακθτϊν (46,2%) 

ςυνδζουν τθν Νανοτεχνολογία με το μικρό μζγεκοσ χωρίσ να γίνεται αναφορά ςε 

κάποια Μεγάλθ Ιδζα. Τα ςυγκεκριμζνα αποτελζςματα ςυμφωνοφν με αντίςτοιχθ 

τθν ζρευνα των Ρζικοσ, Μάνου & Σπφρτου (2015β) που πραγματοποιικθκε ςτθν 

χϊρα μασ τθν ίδια χρονιά, αλλά δε ςυμβαδίηουν με τθ διεκνι βιβλιογραφία 

(Castellini et al., 2007), ςτθν οποία οι μακθτζσ ςυνδζουν τθν Ν-ΕΤ με κάτι μικρό.  

Ακόμθ, οι Peikos, Manou, Spyrtou & Papadopoulou (2016) μελζτθςαν, μεταξφ 

άλλων, το νόθμα που αποδίδουν οι μακθτζσ ςτον όρο «Νανοτεχνολογία». Δείγμα 

τθσ ζρευνάσ τουσ αποτζλεςαν 48 μακθτζσ τθσ Ε’ και Στ’ τάξθσ του Δθμοτικοφ 
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Σχολείου τθσ Βόρειασ Ελλάδασ. Σχετικά με τθ νοθματοδότθςθ τθσ Νανοτεχνολογίασ, 

πριν από τθν εφαρμογι τθσ ΔΜΑ, οι κατθγορίεσ με τα υψθλότερα ποςοςτά 

απαντιςεων των μακθτϊν ςχετικά με τθ νοθματοδότθςθ τθσ νανοτεχνολογίασ, 

εντοπίηονται ςτο Ε2: «Κοντά ςτθν επιςτθμονικι άποψθ» και ςτο Ε1: «Μακριά από 

τθν επιςτθμονικι άποψθ», ςε ποςοςτά 42% και 40% αντίςτοιχα. Ενϊ, μετά τθν 

εφαρμογι παρατθρείται ζντονθ αφξθςθ για το Ε3, και γίνεται θ κατθγορία με το 

υψθλότερο ποςοςτό (35%).   

Σε επόμενθ ζρευνα των Ρζικοσ, Μάνου και Σπφρτου (2017) εφαρμόςτθκε θ 

ΔΜΑ ςε 22 μακθτζσ τθσ ΣΤ’ τάξθσ και μελετικθκε θ εξζλιξθ των ιδεϊν των μακθτϊν 

για το νόθμα που αποδίδουν ςτον όρο «Νανοτεχνολογία», για τα όργανα 

παρατιρθςθσ αντικειμζνων που ανικουν ςτθν Νανοκλίμακα και για το φαινόμενο 

του λωτοφ. Στθν παροφςα εργαςία μασ ενδιαφζρει μόνο θ εξζλιξθ τθσ 

νοθματοδότθςθσ του όρου «Νανοτεχνολογία». Στο ςθμείο αυτό, αξίηει να 

αναφερκεί ότι το δείγμα δεν είχε καμία προθγοφμενθ εμπειρία με το καινοτόμο 

κζμα τθσ νανοτεχνολογίασ ι τθ φφςθ και το ρόλο των μοντζλων. Ερευνθτικό 

εργαλείο τθσ ζρευνασ αποτζλεςε το γραπτό ερωτθματολόγιο αρχικισ και τελικισ 

μζτρθςθσ, τεςςάρων ζργων (ςτθν παροφςα περίπτωςθ μασ ενδιαφζρει μόνο το 

Ζργο 1: «Ζνασ μακθτισ διάβαςε ςτο διαδίκτυο τθν λζξθ νανοτεχνολογία και 

αναρωτικθκε τι άραγε να ςθμαίνει. Προςπάκθςε να του εξθγιςεισ, τι νομίηεισ εςφ 

ότι είναι θ νανοτεχνολογία». Από τθν ανάλυςθ των δεδομζνων, θ ΔΜΑ αξιολογείται 

με κετικό πρόςθμο κακϊσ ςτισ περιγραφζσ των μακθτϊν εντοπίηεται με ςαφινεια 

μια τουλάχιςτον Μεγάλθ Ιδζα για το περιεχόμενο τθσ Ν-ΕΤ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτθν 

τελικι μζτρθςθ, ςτο Επίπεδο 3: «Επιςτθμονικι Άποψθ» εντοπίηονται 14 Μονάδεσ 

Ανάλυςθσ ζναντι τθσ 1, που εντοπίςτθκε κατά τθν αρχικι μζτρθςθ. Ενδεικτικό είναι 

το παράδειγμα μακθτι που κατά τθν αρχικι μζτρθςθ απάντθςε: «δεν ξζρω τι είναι 

θ Νανοτεχνολογία» και μετά τθν εφαρμογι τθσ ΔΜΑ ζγραψε: «Η Νανοτεχνολογία 

είναι πολφ μα πολφ μικρά πράγματα, που δεν μποροφμε να τα δοφμε με γυμνό μάτι, 

μόνο με θλεκτρονικό μικροςκόπιο, ςε αυτι τθν κατθγορία ανικει ο ιόσ και το DNA 

του ιοφ». 

Σε πρόςφατθ ζρευνα των Ρζικοσ, Σπφρτου & Μάνου (2019) μελετικθκε και 

καταγράφθκε πωσ οι μακθτζσ του Δθμοτικοφ Σχολείου νοθματοδοτοφν τον όρο 

«Νανοτεχνολογία». Το δείγμα τθσ ζρευνασ αποτζλεςαν 204 μακθτζσ Ε’ και ΣΤ’ τάξθσ 
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Δθμοτικϊν Σχολείων τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ. Ωσ ερευνθτικό εργαλείο 

χρθςιμοποιικθκε ερωτθματολόγιο με ερωτιςεισ ανοιχτοφ τφπου. Θ ανάλυςθ των 

δεδομζνων ιταν επαγωγικι και αναδείχκθκαν ζξι κατθγορίεσ ςχετικά με τθ 

νοθματοδότθςθ τθσ Νανοτεχνολογίασ. Για το ςυγκεκριμζνο ερϊτθμα  εντοπίςτθκαν 

223 Μονάδεσ Νοιματοσ (ΜΝ). Από τθν ανάλυςθ των δεδομζνων προζκυψε ότι θ 

κατθγορία με το υψθλότερο ποςοςτό ΜΝ ιταν θ Κ2: «Σφνδεςθ με το μικρό 

μζγεκοσ» και ακολουκεί θ Κ0: «Κενζσ απαντιςεισ, αςάφεια, ταυτολογίεσ». Αξίηει να 

αναφερκεί ότι τα ςυγκεκριμζνα αποτελζςματα ςυμφωνοφν με αντίςτοιχα τθσ 

βιβλιογραφίασ (Ρζικοσ, Μάνου & Σπφρτου, 2015β; Ρζικοσ, Ραπαδοποφλου & 

Μάνου, 2015) αλλά διαφοροποιοφνται από αποτελζςματα τθσ διεκνισ 

βιβλιογραφίασ (Castellini et al, 2007). Ππωσ ζχει αναφερκεί από τον Ρζικο (2016: 

228) είναι πικανόν αυτό να ςυμβαίνει κακϊσ το πρόκεμα «νάνο» ζχει νόθμα για 

τουσ Ζλλθνεσ μακθτζσ από τθ ςτιγμι που το χρθςιμοποιοφν ςτθν κακθμερινότθτά 

τουσ, γιατί θ λζξθ νάνοσ ςτθν γλϊςςασ μασ ζχει τθ ςθμαςία του «μικροφ». 

Σε ζρευνα τθσ Ταςςοποφλου (2017) μελετικθκε θ νοθματοδότθςθ τθσ 

νανοτεχνολογίασ από  πρωτοβάκμιουσ μακθτζσ. Το δείγμα τθσ ζρευνασ αποτζλεςαν 

10 μακθτζσ τθσ Ε’ τάξθσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Φλϊρινασ. Εφαρμόςτθκε θ 

ΔΜΑ των Ρζικοσ και ςυν. (2015β) και μζςω κατάλλθλου ερωτθματολογίου  

μελετικθκε ο τρόποσ με τον οποίοι οι μακθτζσ νοθματοδοτοφν τον όρο 

«Νανοτεχνολογία». Το ερωτθματολόγιο ςυμπλθρϊκθκε πριν τθν εφαρμογι (pre), 

μετά τθν εφαρμογι (post) και οχτϊ μινεσ μετά τθν εφαρμογι (post-post). Σφμφωνα 

με τα αποτελζςματα, προκφπτει ότι θ διαφορά μεταξφ τθσ αρχικισ γνωςτικισ 

κατάςταςθσ των μακθτϊν και τθσ γνωςτικισ τουσ κατάςταςθσ μετά τθν εφαρμογι 

είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι και θ μάκθςθ διατθρείται οχτϊ μινεσ μετά τθν 

εφαρμογι.   

Στθ χϊρα μασ, εκτόσ από τθ νοθματοδότθςθ τθσ Ν-ΕΤ, ζχει μελετθκεί και το 

ενδιαφζρον που αναπτφςςουν οι πρωτοβάκμιοι μακθτζσ ςχετικά με τθ 

νανοτεχνολογία (Δρογγίτθ, Ρζικοσ, Μάνου & Σπφρτου, 2015). Στθ ςυγκεκριμζνθ 

ζρευνα, ζλαβαν μζροσ 17 μακθτζσ τθσ ΣΤϋ τάξθσ Δθμοτικοφ Σχολείου από τθν 

ευρφτερθ περιοχι τθσ Φλϊρινασ, ςτουσ οποίουσ εφαρμόςτθκε θ ΔΜΑ των Ρζικοσ, 

Μάνου & Σπφρτου (2015β). Για τθ ςυλλογι των δεδομζνων χρθςιμοποιικθκε 

ερωτθματολόγιο τεςςάρων ζργων, ςχετικά με τα μακιματα τθσ φυςικισ που 
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διδάςκονται ςτο ςχολείο αλλά και με το μάκθμα τθσ νανοτεχνολογίασ. Στθν 

ερϊτθςθ: «Σι ςου άρεςε ςτα μακιματα τθσ νανοτεχνολογίασ;» βαςικό ρόλο ςτθν 

αφξθςθ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν διαδραμάτιςε το περιβάλλον μάκθςθσ (10 

Μονάδεσ Νοιματοσ) και οι νζεσ γνϊςεισ (7 Μονάδεσ Νοιματοσ) που προςκόμιςαν 

οι μακθτζσ από το καινοτόμο πεδίο τθσ νανοτεχνολογίασ. Ραρά τον μικρό αρικμό 

των ςυμμετεχόντων μποροφμε υπάρχουν κετικζσ ενδείξεισ ςχετικά με τθν αφξθςθ 

του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν μετά από τθν εφαρμογι τθσ ΔΜΑ.  

Σφμφωνα με τθ διεκνι βιβλιογραφία, οι Castellini, Walejko, Holladay, Theim, 

Zenner & Crone (2007) πραγματοποίθςαν ζρευνα κατά το 8μθνο, Οκτϊβριοσ 2004 

μζχρι Μάϊοσ 2005, ςτο πλαίςιο ςυνεργαςίασ του Ρανεπιςτθμίου του Wisconsin και 

ενόσ προγράμματοσ εκπαίδευςθσ κοινοφ για κζματα επιςτιμθσ, που απευκφνονταν 

ςε πολφ μεγάλο ποςοςτό ςε μακθτζσ πρωτοβάκμιασ, αλλά και δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ, είχε ςαν ςτόχο τθν εξοικείωςι τουσ ςε κζματα που άπτονται ςτο 

πεδίο τθσ Νανοτεχνολογίασ. Το δείγμα αποτζλεςαν 495 άτομα, θλικίασ 7-91 ετϊν, 

με μόλισ 65 από αυτοφσ να είναι μακθτζσ Δθμοτικοφ Σχολείου. Ραρόμοια ζρευνα 

πραγματοποιικθκε ζνα χρόνο νωρίτερα από τουσ Waldron, Spencer & Batt (2006), 

ςε μια ζκκεςθ Κινθτοφ Μουςείου, όπου καταγράφθκαν οι ιδζεσ 1500 μακθτϊν, 

θλικίασ 8-13 ετϊν. Σφμφωνα με τουσ Castellini et. al (2007), οι μικροί μακθτζσ (Β’ 

ζωσ Δϋ Δθμοτικοφ), ςτθν ερϊτθςθ για το μικρότερο αντικείμενο που μποροφν να 

δουν, αναφζρκθκαν τόςο αντικείμενα που ανικουν ςτον μακρόκοςμο (ζντομα, 

μυρμιγκια), όςο και ςτον μικρόκοςμο (μικρόβια) ενϊ οι μεγαλφτεροι (Στ’ τάξθσ) 

αναφζρκθκαν ςε κφτταρα και άτομα (μικρόκοςμοσ). Στθ ςυνζχεια, τουσ ηθτικθκε να 

ιεραρχιςουν μικροςκοπικά και υπομικροςκοπικά αντικείμενα ςφμφωνα με το 

μζγεκόσ τουσ, από το μεγαλφτερο προσ το μικρότερο (κφτταρο, βακτιριο, άτομο, 

μόριο νεροφ). Σε αυτι τθν δραςτθριότθτα οι μακθτζσ δυςκολεφτθκαν αρκετά και 

δεν τα κατάφεραν να απαντιςουν. Στθ ςυνζχεια, τουσ ηθτικθκε να ιεραρχιςουν 

μακροςκοπικά αντικείμενα (μφγα, κόκκο αλατιοφ, βλεφαρίδα) όπου τα κατάφεραν 

πολφ καλφτερα. Τζλοσ, ςτθν ερϊτθςθ ςχετικά με τθ νοθματοδότθςθ τθσ 

Νανοτεχνολογίασ, λίγοι μακθτζσ ανζφεραν ότι είχαν ακοφςει ςτο παρελκόν τθ λζξθ 

και ακόμα λιγότεροι ζδωςαν ζναν ςωςτό οριςμό. 

Πςον αφορά, ζρευνεσ ςχετικά με μακθτζσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

από τθν βιβλιογραφία εντοπίςτθκαν τα παρακάτω. Οι Wilke & Waltz (2012), 



  

 Σελύδα 49  

διεξιγαγαν ζρευνα ςχετικά με τθ νοθματοδότθςθ τθσ Νανοτεχνολογίασ ςε δείγμα 

100 μακθτϊν του Γυμναςίου. Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι οι μακθτζσ δεν 

μπόρεςαν να νοθματοδοτιςουν τον όρο και τον ςφνδεςαν με το φωσ και το 

θλεκτρικό ρεφμα. Ακόμθ, ςφμφωνα με τθν των Castellini et al. (2007), που 

αναφζρκθκε προθγοφμενοσ από τουσ 495 ςυμμετζχοντεσ θλικίασ 7-91 ετϊν, το 46% 

ιταν μακθτζσ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Μακθτζσ μεγάλων τάξεων του 

Γυμναςίου αλλά και του Λυκείου ανζφεραν ωσ μικρότερο αντικείμενο που μποροφν 

να δουν, τα άτομα. Οι μακθτζσ των πιο μεγάλων τάξεων απάντθςαν ςε ςθμαντικό 

ποςοςτό τα κουάρκ. Στθν ταξινόμθςθ ωσ προσ το μζγεκοσ μικροςκοπικϊν 

αντικειμζνων (κόκκοσ ςκόνθσ, μφγα, βλεφαρίδα, κόκκοσ αλατιοφ) το 45% των 

μακθτϊν τα ταξινόμθςαν ςωςτά, ενϊ για τα νανοςκοπικά (κφτταρο, βακτιριο, 

μόριο νεροφ, άτομο) μόλισ το 7% τα ταξινόμθςαν ςωςτά. Τζλοσ, μόλισ οι μιςοί από 

τουσ μακθτζσ απάντθςαν ότι είχαν ακοφςει κατά το παρελκόν τον όρο 

«νανοτεχνολογία» αλλά δυςκολεφτθκαν αρκετά να δϊςουν ζναν ςωςτό οριςμό.  

Σφμφωνα με τον Ραλάςκα (2017), μελετικθκε και καταγράφθκε θ εξζλιξθ των 

ιδεϊν μακθτϊν του Γυμναςίου, ςχετικά με α) τθν ταξινόμθςθ αντικειμζνων των 

τριϊν κόςμων με βάςθ το όργανο παρατιρθςθσ και β) τθν ικανότθτα τθσ 

ςειροκζτθςθσ. Το δείγμα τθσ ζρευνασ αποτζλεςαν 15 μακθτζσ τθσ Α’ τάξθσ 

Γυμναςίου τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ και μζςο ςυλλογισ δεδομζνων αποτζλεςε 

ερωτθματολόγιο που είχε ςχεδιαςτεί και εφαρμοςτεί ςε προγενζςτερεσ ζρευνεσ 

(Ρζικοσ, 2016) αλλά ςε μακθτζσ Δθμοτικοφ. Από τθν ανάλυςθ των δεδομζνων 

προκφπτει ότι το ςφνολο των μακθτϊν κατατάςςονται ςτθν κατϊτερθ κατθγορία 

τθν Ε0, πριν τθν εφαρμογι τθσ ΔΜΑ. Μετά τθν εφαρμογι τθσ παρζμβαςθσ, 

παρατθροφμε μια μικρι αλλαγι κακϊσ μόλισ τρεισ μακθτζσ άλλαξαν απόψεισ και 

ζδωςαν απαντιςεισ πιο κοντά ςτθν επιςτθμονικι άποψθ. Από τουσ αυτοφσ τουσ 

τρεισ μακθτζσ, ο ζνασ τοποκετικθκε ςτο Επίπεδο 1, ο ζνασ ςτο Επίπεδο 2 και ο ζνασ 

ςτο Επίπεδο 3. 

Επίςθσ, ςε ζρευνα των Σταφρου, Σγουρόσ, Μιχαθλίδθ & Κυριακίδθ (2015) με 

βάςθ τισ εννζα Μισ (Μεγάλεσ Ιδζεσ) τθσ Stevens (2009) αναπτφχκθκε μια ΔΜΑ, 

επικεντρωμζνθ ςτισ ΜΙσ: «Μζγεκοσ και Κλίμακα», «Εργαλεία και όργανα 

παρατιρθςθσ», «Ιδιότθτεσ εξαρτϊμενεσ από το μζγεκοσ» και «Επιςτιμθ-

Τεχνολογία-Κοινωνία». Θ ΔΜΑ εφαρμόςτθκε ςε 15 μακθτζσ Γυμναςίου και είχε 
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διάρκεια 7 διδακτικά δίωρα. Θ ΔΜΑ αποτελοφταν από τισ παρακάτω 7 ενότθτεσ: α) 

Ειςαγωγι, β) Πόςο μικρό είναι ζνα νανόμετρο; γ) Πϊσ μποροφμε να «δοφμε» τθ 

νανοκλίμα; δ) Ιδιότθτεσ εξαρτϊμενεσ από το μζγεκοσ: Αλλαγι του λόγου επιφάνειασ 

προσ τον όγκο (S/V), ε) Τδροφιλικότθτα και υδροφοβικότθτα, ςτ) Αλλαγζσ χρϊματοσ 

ςτα νανοςωματίδια χρυςοφ και η) Αξιολόγθςθ των κινδφνων τθσ νανοτεχνολογίασ.  

Για τθ ςυλλογι των δεδομζνων χρθςιμοποιικθκαν: α) ερωτθματολόγιο 

ανοιχτοφ τφπου (αρχικισ και τελικισ κατάςταςθσ) για τθ διερεφνθςθ των 

αντιλιψεων των μακθτϊν ςχετικά με το μζγεκοσ και τθν κλίμακα, το πϊσ μποροφμε 

να «δοφμε» ςωματίδια ςτθν κλίμακα του νάνο και τισ ιδιότθτεσ που εξαρτιοφνται 

από το μζγεκοσ, β) τα φφλλα εργαςίασ των μακθτϊν, γ) ςθμειϊςεισ ερευνθτι και δ) 

θμι-δομθμζνεσ ατομικζσ ςυνεντεφξεισ, τελικισ κατάςταςθσ.  

Από τθν ανάλυςθ των δεδομζνων προζκυψε ότι τα αποτελζςματα φαίνεται να 

είναι ενκαρρυντικά για τθ διδαςκαλία των κεμάτων N-ΕΤ ακόμα και ςτισ 

χαμθλότερεσ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ. Βζβαια αξίηει να αναφερκεί ότι από τθν 

ανάλυςθ δεδομζνων προζκυψε ότι οι μακθτζσ δεν είχαν καμία δυςκολία να 

ςειροκετοφν αντικείμενα τθσ κακθμερινότθτά τουσ αλλά υπιρχε δυςκολία ςε 

αντικείμενα που δεν μποροφμε να δοφμε με γυμνό μάτι. Μόνο τα μόρια και τα 

άτομα, που είναι ιδθ γνωςτά ςτοιχεία του υλικοφ κόςμου, ςειροκετικθκαν ςωςτά 

από το μεγαλφτερο μζροσ των μακθτϊν.  

Τα ευριματα επιτρζπουν ςτουσ ςυγγραφείσ να εκτιμιςουν ότι όλθ θ 

διαδικαςία μπορεί να ενιςχφςει τθν κατανόθςθ των μακθτϊν ςχετικά με τθ 

νανοτεχνολογία και τθν ευαιςκθτοποίθςι τουσ για κοινωνικά και θκικά ηθτιματα 

που ςχετίηονται με τθν επιςτιμθ και τθν τεχνολογία. Τα ευριματα των Σταφρου και 

ςυν (2015),  ςχετικά με τισ δυςκολίεσ μακθτϊν προσ τθν επιςτθμονικι άποψθ 

ςυμφωνοφν με άλλεσ ζρευνεσ (Swarat et al., 2011; Magana et al., 2012). 

Πςον αφορά τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, το Νοζμβριο του 2016 

πραγματοποιικθκε ζρευνα ςε φοιτθτζσ του Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δθμοτικισ 

Εκπαίδευςθσ τθσ Φλϊρινασ, ςχετικά με το νόθμα που αποδίδουν ςτον όρο 

«Νανοτεχνολογία-Νανοεπιςτιμθ», τισ αντιλιψεισ τουσ για ζννοιεσ και φαινόμενα 

τθσ φφςθσ ςτθν κλίμακα του νάνο (λωτόσ και ςαφρασ Γκζκο) και ικανότθτα 

ςειροκζτθςθσ και ταξινόμθςθσ αντικειμζνων των τεςςάρων κόςμων (όγκου, 2018). 

Στθν ςυγκεκριμζνθ ζρευνα ζλαβαν μζροσ 60 φοιτθτζσ (47 φοιτιτριεσ) τζταρτου 
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ζτουσ του ΡΤΔΕ Φλϊρινασ και ερευνθτικό εργαλείο αποτζλεςε ερωτθματολόγιο 

ανοιχτοφ τφπου κακϊσ επιδιωκόταν οι φοιτθτζσ να εκφράςουν ελεφκερα τισ ιδζεσ 

τουσ αναφορικά με τισ προαναφερκείςεσ ζννοιεσ και φαινόμενα τθσ Νανοκλίμακασ, 

ζτςι ϊςτε να αναδειχκεί θ αυκεντικότθτα των απαντιςεϊν τουσ (όγκου, 2018). 

Από τθν ανάλυςθ των δεδομζνων  φαίνεται ότι οι περιςςότεροι φοιτθτζσ 

προςεγγίηουν τθν ζννοια από ανκρωποκεντρικι ςκοπιά χωρίσ να κινοφν καμία 

αναφορά ςτισ Μεγάλεσ Ιδζεσ τθσ Ν-ΕΤ. Και ςτθν ςυγκεκριμζνθ ζρευνα τα 

ερευνθτικά δεδομζνα ςυμβαδίηουν με παρόμοιεσ ζρευνεσ που πραγματοποιικθκαν 

ςε μακθτζσ δθμοτικοφ ςτθν χϊρα μασ (Ρζικοσ, 2016; Ρζικοσ, Μάνου & Σπφρτου, 

2015β; Ρζικοσ, Ραπαδοποφλου & Μάνου, 2015;Ταςςοποφλου, 2017) αλλά όχι με 

ζρευνα που πραγματοποιικθκε ςτο εξωτερικό (Castellini et al., 2007).  

Στθν χϊρα μασ ζχουν πραγματοποιθκεί και ζρευνεσ αναφορικά με τθν 

νοθματοδότθςθ του όρου τθσ νανοτεχνολογίασ και ςε εκπαιδευτικοφσ (Μάνου, 

Σπφρτου, Χατηθκρανιϊτθσ & Καριϊτογλου, 2017; Βιτα, 2017). Στθ ςυγκεκριμζνθ 

ζρευνα των Μάνου και ςυν., (2017) εφαρμόςτθκε πιλοτικά μια ΔΜΑ για τθν 

εκπαίδευςθ πρωτοβάκμιων εκπαιδευτικϊν, ςχετικά με ζννοιεσ και φαινόμενα τθσ 

Ν-ΕΤ. Στθν ζρευνα ςυμμετείχαν τζςςερισ εκπαιδευτικοί (τρεισ γυναίκεσ) και 

διιρκθςε 6 διδακτικά δίωρα. Μζςα από μια ομάδα εργαςίασ οι εκπαιδευτικοί 

αλλθλεπίδραςαν τόςο μεταξφ τουσ όςο και με τουσ ερευνθτζσ και εφάρμοςαν 

διερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ. Μια εβδομάδα πριν και μια εβδομάδα μετά τθν 

εφαρμογι τθσ ΔΜΑ οι ςυμμετζχοντεσ ςυμπλιρωςαν κατάλλθλο ερωτθματολόγιο 

ζτςι ϊςτε μεταξφ άλλων να νοθματοδοτιςουν και τον όρο 

«Νανοτεχνολογία/Νανοεπιςτιμθ». Τα αποτελζςματα από τθν ανάλυςθ των 

δεδομζνων ιταν κετικά, κακϊσ φαίνεται να υπιρξαν αλλαγζσ ςτισ απόψεισ των 

εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τον όρο «Νανοτεχνολογία/Νανοεπιςτιμθ». 

Σφμφωνα με τθ βιβλιογραφία, θ Βιτα (2017) μελζτθςε τα χαρακτθριςτικά που 

αποδίδουν πρωτοβάκμιοι εκπαιδευτικοί ςτθν νανοκλίμακα, τθν ικανότθτά τουσ να 

ταξινομοφν και να ςειροκετοφν αντικείμενα ανάλογα με το μζγεκόσ τουσ και τον 

τρόπο με τον οποίο νοθματοδοτοφν τον όρο «Νανοτεχνολογία/Νανοεπιςτιμθ». 

Στθν ζρευνα ζλαβαν μζροσ 102 εκπαιδευτικοί τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ του 

Νομοφ Καςτοριάσ. Οι εκπαιδευτικοί ςυμμετείχαν ςε θμερίδα ςχετικι με τθν 

Νανοτεχνολογία και πριν τθν ζναρξθ ςυμπλιρωςαν κατάλλθλο ερωτθματολόγιο 
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(ερευνθτικό εργαλείο). Από τθν ανάλυςθ των δεδομζνων φαίνεται πωσ οι 

περιςςότεροι εκπαιδευτικοί (82%) ςχετικά με τθν νοθματοδότθτςθ τθσ Ν-ΕΤ 

εξζφραςαν μια τουλάχιςτον από τισ ΜΙσ.  

 

1.2.1.2  Εναλλακτικϋσ ιδϋεσ μαθητών για το φαινόμενο τησ ςαύρασ Γκϋκο 

 

Στα πλαίςια τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ πραγματοποιικθκε και 

βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ ςχετικά με ζρευνεσ που καταγράφουν τισ εναλλακτικζσ 

ιδζεσ μακθτϊν όλων των βακμίδων τθσ εκπαίδευςθσ αναφορικά με φαινόμενα τθσ 

φφςθσ και πιο ςυγκεκριμζνα με το φαινόμενο τθσ προςκόλλθςθσ ι αλλιϊσ το 

φαινόμενο τθσ ςαφρασ Γκζκο. Από τθν αποδελτίωςθ τθσ βιβλιογραφίασ 

εντοπίςτθκαν ελάχιςτεσ ζρευνεσ ςχετικά με τισ ιδζεσ πρωτοβάκμιων μακθτϊν για το 

φαινόμενο τθσ ςαφρασ.  

Στθ χϊρα μασ, πρϊτοι οι Σακελλάρθ και Μάνου (2017) αςχολικθκαν με τθν 

καταγραφι των αρχικϊν ιδεϊν μακθτϊν δθμοτικοφ ςχολείου ςχετικά με τθ 

προςκόλλθςθ τθσ ςαφρασ Γκζκο, ςε διάφορεσ επιφάνειεσ αψθφϊντασ τθ βαρφτθτα. 

Κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2015-2016, ςχεδιάςτθκε και εφαρμόςτθκε πιλοτικά 

εκπαιδευτικό υλικό ςχετικά με τα φαινόμενο τθσ ςαφρασ Γκζκο. Το εκπαιδευτικό 

υλικό που ςχεδιάςτθκε και αναπτφχκθκε, βαςίςτθκε κατά κφριο λόγο ςτο 

πρόγραμμα NanoLeap (Sockman et al., 2012). Στθν ζρευνα ζλαβαν μζροσ 12 

μακθτζσ (7 κορίτςια) τθσ Στ’ τάξθσ Δθμοτικοφ Σχολείου τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ 

Φλϊρινασ. Θ εφαρμογι του εκπαιδευτικοφ υλικοφ πραγματοποιικθκε ςε 13 

ςυναντιςεισ διάρκειασ μιασ ϊρασ. Στόχοσ ιταν να κατανοιςουν τον επαναςτατικό 

κόςμο του νάνο και να ανακαλφψουν μζςα από πλθκϊρα διερευνθτικϊν 

δραςτθριοτιτων το μυςτικό που κρφβε θ πατοφςα τθσ ςαφρασ Γκζκο. Το 

εκπαιδευτικό υλικό περιλάμβανε εκτόσ από πειράματα με πραγματικά υλικά και 

μοντελοποίθςθ τθσ ςαφρασ με Lego. Ακόμθ, πραγματοποιικθκε ςφνδεςθ του 

φαινομζνου με ςφγχρονεσ τεχνολογικζσ εφαρμογζσ τθσ Ν-ΕΤ όπωσ είναι για 

παράδειγμα τα gecko pad. Σφμφωνα με τουσ Lin et al. (2015) όταν εμπλζκεται το 

περιεχόμενο με ςχετικζσ εφαρμογζσ λειτουργεί κετικά ϊςτε να κατανοθκεί ζνα 

φαινόμενο που ανικει ςτθν νανοκλίμακα. Ερευνθτικό εργαλείο αποτζλεςε ζνα 
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ερωτθματολόγιο με δυο ερωτιςεισ ανοιχτοφ τφπου ςχετικά με τθν ερμθνεία τθσ 

ικανότθτασ τθσ ςαφρασ Γκζκο να περπατάει ανάποδα ςε διάφορεσ επιφάνειεσ. Θ 

ανάλυςθ των ερωτθματολογίων τθσ αρχικισ κατάςταςθσ ζδειξε ότι οι περιςςότεροι 

μακθτζσ (59%) αποδίδουν τθν ικανότθτα τθσ ςαφρασ ςτθν φπαρξθ βεντοφηασ. Τα 

πρϊτα ερευνθτικά αποτελζςματα μετά τθν πιλοτικι εφαρμογι του εκπαιδευτικοφ 

υλικοφ φαίνεται να ζχουν κετικό πρόςθμο. Μετά τθν παρζμβαςθ, το ςφνολο όλων 

των μακθτϊν να αποδίδουν το φαινόμενο τθσ προςκόλλθςθσ τθσ ςαφρασ ςε δομζσ 

που ανικουν ςτθν κλίμακα του Νάνο, τισ οποίεσ περιγράφουν με τθ χριςθ όρων 

του νανογραμματιςμοφ (π.χ. νανοτριχίδια, ςπάτουλεσ).  

Σε επόμενθ ζρευνα των Αλεξίου, Ρζικοσ & Μάνου (2017) μελετικθκαν οι ιδζεσ 

26 μακθτϊν τθσ Στ’ τάξθσ, ςχολείων τθσ περιοχισ τθσ Φλϊρινασ. Οι εκπαιδευτικοί 

των ςυγκεκριμζνων ςχολείων ςυμμετείχαν ςε επιμορφωτικά προγράμματα ςχετικά 

με ζννοιεσ και φαινόμενα τθσ Ν-ΕΤ και τα ειςιγαγαν ςτουσ μακθτζσ τουσ. Οι 

μακθτζσ αφοφ παρακολοφκθςαν ζνα βίντεο με τθ ςαφρα Γκζκο να ςκαρφαλϊνει ςε 

ζνα τοίχο χωρίσ να πζφτει ςυμπλιρωςαν το γραπτό ερωτθματολόγιο που 

λειτοφργθςε ωσ το ερευνθτικό εργαλείο. Θ πλειοψθφία των μακθτϊν κεωροφν ότι θ 

ικανότθτα τθσ ςαφρασ οφείλεται ςτθν φπαρξθ βεντοφηασ (9 Μονάδεσ Ανάλυςθσ) ι 

νυχιϊν (9 Μονάδεσ Ανάλυςθσ) ςτθν πατοφςα τθσ. Σε ςφγκριςθ με τα αποτελζςματα 

των Σακελλάρθ και ςυν. (2017) ςτθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα προςτζκθκε θ 

εναλλακτικι ιδεϊν των μαγνθτϊν. Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ζδειξαν ότι οι 

μακθτζσ αποδίδουν τθν ικανότθτα τθσ ςαφρασ Γκζκο ςτα φυςικά τθσ 

χαρακτθριςτικά που είναι ορατά ςτθν μακροκλίμακα, εκφράηοντασ εναλλακτικζσ 

ιδζεσ, ευριματα που είναι ςφμφωνα με προγενζςτερθ ζρευνα των Σακελλάρθ και 

ςυν. (2017).  

Μια ακόμθ ζρευνα ςχετικά με το φαινόμενο τθσ προςκόλλθςθσ αναπτφχκθκε 

από τον Τόκα (2017). Στθν ζρευνα ςυμμετείχαν 104 μακθτζσ (53 αγόρια) τθσ Ε’ και 

Στ’ τάξθσ από ζξι Δθμοτικά Σχολεία τθσ Μακεδονίασ. Θ ςυλλογι των δεδομζνων 

πραγματοποιικθκε κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2015-2016 και οι μακθτζσ 

ςυμπλιρωςαν ερωτθματολόγιο με ανοιχτοφ τφπου ερωτιςεισ. Θ πλειοψθφία των 

μακθτϊν (83%) ζδωςαν απαντιςεισ μακριά από τθν επιςτθμονικι άποψθ 

(Εναλλακτικζσ ιδζεσ). Οι περιςςότεροι μακθτζσ απζδωςαν τθν ικανότθτα τθσ 

ςαφρασ ςτθν φπαρξθ νυχιϊν (36%) ςτα δάχτυλά τθσ και βεντοφηασ (21%). 
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Αποτελζςματα που ςυμφωνοφν με τισ προαναφερκείςεσ ζρευνεσ (Σακελλάρθ και 

ςυν., 2017; Αλεξίου και ςυν., 2017). 

Αναφορικά με τθν καταγραφι εναλλακτικϊν ιδεϊν για το φαινόμενο τθσ 

ςαφρασ Γκζκο ςε μακθτζσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ δεν υπάρχουν ερευνθτικά 

δεδομζνα ςτθ χϊρα μασ. Από τθν αποδελτίωςθ τθσ βιβλιογραφίασ βρζκθκε μια 

ζρευνα που αφοροφςε μακθτζσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτισ Θνωμζνεσ 

Ρολιτείεσ τθσ Αμερικισ. Μετά από τρία χρόνια ζρευνασ και ανάπτυξθσ, θ McREL 

(Mid-continent Research for Education and Learning), το Εργαςτιριο 

Νανοπαραγωγισ του Stanford (Stanford Nanofabrication Laboratory) και οι 

Συνεργάτεσ τθσ ASPEN προχϊρθςαν ςτον τομζα τθσ επιςτιμθσ, τεχνολογίασ, 

μθχανικισ και μακθματικϊν (STEM) τθσ νανοκλίμακασ με τθν υποςτιριξθ του 

Εκνικοφ Ιδρφματοσ Επιςτθμϊν (NSF). Κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ 2007-

2008, εφαρμόςτθκε ζνα Project  με δυο εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ οι οποίεσ 

ςχεδιάςτθκαν για να διδάξουν βαςικζσ ζννοιεσ τθσ επιςτιμθσ, μζςω τθσ ειςαγωγισ 

τθσ Ν-ΕΤ. Σχεδιάςτθκαν και εφαρμόςτθκαν δυο διαφορετικζσ ενότθτεσ, μια για τισ 

φυςικζσ επιςτιμεσ και μια για τθ γενικι χθμεία. Θ ενότθτα που αφοροφςε τισ 

φυςικζσ επιςτιμεσ είχε τίτλο: «NanoLeap into New Science: Exploring the Mystery of 

the Gecko». Οι μακθτζσ του Γυμναςίου διερεφνθςαν τισ ςτατικζσ δυνάμεισ ςτθ 

φφςθ, μζςω του μυςτικοφ που κρφβει θ ςαφρα Γκζκο6.  

Στθν ζρευνα ςυμμετείχαν 100 μακθτζσ Γυμναςίου και μζςω δοκιμίων 

προςπάκθςαν να απαντιςουν το ερϊτθμα: «Πϊσ θ ςαφρα καταφζρνει να 

προςκολλάται ςε μια οροφι;» Το NanoLeap Project εφαρμόςτθκε ςε διάςτθμα 3 

εβδομάδων ςτουσ μακθτζσ του Γυμναςίου το ςχολικό ζτοσ 2007-2008 και 

αποτελοφνταν από μια ςειρά 8 μακθμάτων. Κάκε μάκθμα του «NanoLeap Project» 

είχε ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ αλλά και μακθςιακοφσ ςτόχουσ. Βαςικόσ ςτόχοσ 

του Project ιταν θ διδαςκαλία ενόσ φαινομζνου των φυςικϊν επιςτθμϊν (ςτατικζσ 

δυνάμεισ τθσ φφςθσ) μζςω τθσ ικανότθτασ τθσ ςαφρασ Γκζκο (φαινόμενο τθσ 

νανοκλίμακασ). Στον παρακάτω πίνακα (Ρίνακασ 1) παρουςιάηονται ςυνοπτικά οι 

ςτόχοι και οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ (Sockman et al., 2012). 

 

                                                           
6
 http://www2.mcrel.org/nanoleap/NL_eval_report_2009.pdf  

http://www2.mcrel.org/nanoleap/NL_eval_report_2009.pdf
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Πίνακασ 1: Το περιεχόμενο των μακθμάτων του NanoLeap Project (Sockman et al., 2012) 

Μαθόματα του NanoLeap 

Project 
τόχοι και δραςτηριότητεσ 

Μάκθμα 1ο: Ρϊσ μποροφν 

οι Γκζκο να περπατοφν ςε 

ζνα ταβάνι; 

Οι μακθτζσ κάνουν παρατθριςεισ και ερμθνείεσ 

ςχετικά με τθν ικανότθτα τθσ ςαφρασ Γκζκο να 

προςκολλάται ςε μια επιφάνεια. Αρχίηουν να 

εξετάηουν διαφορετικοφσ μθχανιςμοφσ για τθν 

προςκόλλθςθ τθσ ςαφρασ. Θ παρατιρθςθ και θ 

ερμθνεία γίνεται με τθ βοικεια κατάλλθλων 

εικόνων και δόκθκε ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ δφναμθ 

τθσ βαρφτθτασ. 

Μάκθμα 2ο: Τι εννοοφμε 

όταν μιλάμε για επιφάνειεσ 

επαφισ; 

Οι μακθτζσ με τθ βοικεια διαφορετικϊν τφπων 

παπουτςιϊν με μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ςόλα 

ςφγκριναν το ποςοςτό τθσ επιφάνειασ επαφισ με 

τον ςυνολικό χϊρο. 

Μάκθμα 3ο: Οι ιδζεσ των 

μακθτϊν για τα μικρά 

μεγζκθ. 

Οι μακθτζσ ςυγκρίνουν αντικείμενα ςε 

διαφορετικζσ κλίμακεσ μεγζκουσ για να ζχουν 

καλφτερθ κατανόθςθ αντικειμζνων ςτθ 

νανοκλίμακα. 

Μάκθμα 4ο: Τι μακαίνουμε 

όταν κοιτάμε πιο 

προςεκτικά; 

Οι μακθτζσ διεξάγουν ζνα πείραμα για να 

εξθγιςουν πϊσ το μζγεκοσ, θ δομι και θ κλίμακα 

ςχετίηονται με τα χαρακτθριςτικά τθσ επιφάνειασ. 

Στθ ςυνζχεια, οι μακθτζσ προςπακοφν να 

προβλζψουν πωσ μπορεί να είναι το πόδι τθσ Γκζκο 

αλλά και θ επιφάνεια επαφισ (τοίχοσ), ςτθ 

νανοκλίμακα. Οι προβλζψεισ πραγματοποιοφνται 

με τθ βοικεια ιχνογραφθμάτων και λζξεων, κακϊσ 

παρατθροφν διάφορεσ εικόνεσ.  

Μάκθμα 5ο: Τι είδουσ 

δυνάμεισ μποροφν να 

κρατιςουν μαηί τα 

αντικείμενα; 

Οι μακθτζσ περιγράφουν τι ςυμβαίνει όταν θ 

επιφάνεια ενόσ αντικειμζνου ζρχεται ςε επαφι με 

τθν επιφάνεια ενόσ άλλου αντικειμζνου.  

Μάκθμα 6ο: Ρόςθ δφναμθ 

χρειάηεται για να κάνει ζνα 

αντικείμενο να κολλιςει; 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι οι μακθτζσ να 

εξθγιςουν τθν ικανότθτα τθσ προςκόλλθςθσ τθσ 

ςαφρασ με τθ βοικεια των δυνάμεων. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, όταν θ ςυνολικι δφναμθ που 

αςκείται ςτθ ςαφρα είναι μθδζν τότε αυτι 

«κολλάει» ςτον τοίχο. Οι μακθτζσ διερεφνθςν 

ακόμθ, πόςοι τφποι επιφανειϊν, όπου θ ςαφρα 

μπορεί να περπατιςεισ χωρίσ να πζφτει, υπάρχουν.  
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Μάκθμα 7ο: Ρϊσ μετράμε 

τισ δυνάμεισ ςτθ 

νανοκλίμακα; 

Οι μακθτζσ μοντελοποιοφν πϊσ οι ανιχνευτζσ 

οργάνων μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τον 

χαρακτθριςμό των επιφανειακϊν 

αλλθλεπιδράςεων. Βαςικόσ ςτόχοσ του 

ςυγκεκριμζνου μακιματοσ ιταν θ μοντελοποίθςθ. 

Μοντελοποίθςαν ζνα μικροςκόπιο ατομικισ 

δφναμθσ (Atomic Force Microscope), τον τοίχο που 

ζρχεται ςε επαφι με τθν πατοφςα τθσ ςαφρασ και 

ζνα τριχίδιο τθσ πατοφςασ τθσ, για να δουν τι 

ςυμβαίνει όταν θ ςαφρα ακουμπάει ςτον τοίχο.  

Μάκθμα 8ο: Ρϊσ μποροφν 

οι Γκζκο να περπατοφν ςε 

ζνα ταβάνι; 

Οι μακθτζσ επιςτρζφουν ςτθν αρχικι ερϊτθςθ και 

περιγράφουν πωσ ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ μικρϊν 

δυνάμεων (van der Waals) ςε επίπεδο 

νανοκλίμακασ μπορεί να ςυςχετιςτεί με τισ 

μακροςκοπικζσ δυνάμεισ και να ςυνδεκεί με το πϊσ 

μια Γκζκο μπορεί να προςκολλθκεί ςε μια οροφι. 

Αφοφ ολοκλθρωκοφν τα μακιματα οι μακθτζσ 

καλοφνται να γράψουν ζνα ςφντομο δοκίμιο με 

ςτόχο να εξθγιςουν πωσ θ ςαφρα Γκζκο μπορεί να 

προςκολλθκεί ςε ζνα ταβάνι. Οι μακθτζσ μποροφν 

να χρθςιμοποιιςουν διαγράμματα ϊςτε να 

ενιςχφςουν τισ γραπτζσ εξθγιςεισ τουσ.   

Στα δοκίμια πρζπει να: 

 Ρεριγράφονται (με λζξεισ ι/και ςχζδια) τισ 

αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ των τριχιδίων τθσ 

ςαφρασ και τθσ επιφάνειασ επαφισ (ταβάνι). Να 

ςυμπεριλάβετε τα χαρακτθριςτικά όλων των 

επιφανειϊν, το ςχιμα, τον αρικμό και το 

μζγεκοσ των τριχιδίων που ζρχονται ςε επαφι 

με το ταβάνι. 

 Ρεριγράψτε τισ μεταβλθτζσ που επθρεάηουν τθν 

προςκόλλθςθ (adhesion): τθν επιφάνεια, τθν 

επιφάνεια επαφισ και τον τφπο τθσ επιφάνειασ. 

 Εξθγιςτε πωσ πολλζσ μικροςκοπικζσ δυνάμεισ 

προςκόλλθςθσ ξεπερνοφν τθ δφναμθ τθσ 

βαρφτθτασ. 

 Ρεριγράψτε τισ θλεκτρικζσ δυνάμεισ και το ρόλο 

τουσ ςτθν προςκόλλθςθ τθσ ςαφρασ *δθλ. 

Αλλθλεπιδράςεισ φορτιςμζνων ςωματιδίων 

μεταξφ ατόμων των νανοτριχιδίων/ςπάτουλα 

(spatula)  και τθσ επιφάνειασ επαφισ-ταβάνι].  
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Οι ερευνθτζσ ανζλυςαν ποιοτικά τα 100 δοκίμια των μακθτϊν 

χρθςιμοποιϊντασ τισ αρχικζσ βακμολογίεσ που δόκθκαν από τουσ δαςκάλουσ τουσ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, οι εκπαιδευτικοί των τάξεων ςυνεργάςτθκαν με τουσ ερευνθτζσ 

και βακμολόγθςαν τα δοκίμια ςφμφωνα με τθν «4-3-2-1 ροφμπρικα 

βακμολόγθςθσ» (rubric rating). Τα κριτιρια βακμολόγθςθσ ιταν: α) το ςτυλ και οι 

μθχανιςμοί γραφισ και β) θ κατανόθςθ του περιεχομζνου. Με τον αρικμό 4 

(Advanced-Ρροχωρθμζνοσ) βακμολογικθκαν δοκίμια μακθτϊν όπου: (α) οι 

αιτιολογιςεισ ιταν πλιρεισ και λεπτομερείσ επιδεικνφοντασ μια εκλεπτυςμζνθ 

κατανόθςθ μεταξφ των αλλθλεπιδράςεων των δυνάμεων και των επιφανειϊν που 

επθρεάηουν τθν προςκόλλθςθ (adhesion) και (β) ο μακθτισ γράφει με δικζσ του 

λζξεισ χρθςιμοποιϊντασ κοινι & επιςτθμονικι γλϊςςα. Ενϊ, με τον αρικμό 1 

(Novice-Αρχάριοσ) βακμολογικθκαν δοκίμια όπου: (α) υπιρξε μικρι ι κακόλου 

προςοχι ςτθ γραφι και μεγάλθ δυςκολία ςτθν επικοινωνία και (β) οι αιτιολογιςεισ 

ιταν ελλιπείσ και ο μακθτισ δεν χρθςιμοποιοφςε δικό του λεξιλόγιο. Συνεπϊσ, ο 

αρικμόσ 4 ιταν θ υψθλότερθ βακμολογία που μποροφςε να πάρει κάποιοσ και ο 

αρικμόσ 1 θ χαμθλότερθ. Μετά τθ βακμολόγθςθ, οι ερευνθτζσ εξζταςαν κοινά 

ςτοιχεία και πρότυπα μεταξφ των απαντιςεων (Sockman et al., 2012).  

Οι ερευνθτζσ χρθςιμοποίθςαν τα δοκίμια για να κατανοιςουν καλφτερα τον 

τρόπο με τον οποίο ςκζφτονται οι μακθτζσ. Με τθ βοικεια των δοκιμίων, 

μελετικθκε θ εννοιολογικι κατανόθςθ των μακθτϊν. Θ ανάλυςθ των δεδομζνων 

ζδειξε ότι τα περιςςότερα δοκίμια (40) βακμολογικθκαν με τον αρικμό 3 και μόλισ 

6 με τον αρικμό 4. Αναμενόμενα, οι μακθτζσ περιγράφουν με ακρίβεια τα φυςικά 

χαρακτθριςτικά του ςαφρασ, τισ επιφάνειεσ και τισ ςυμπίπτοντεσ αρχζσ τθσ δφναμθσ 

(the coinciding principles of force) ςτο επίπεδο τθσ νανοκλίμακα (Sockman et al., 

2012). Από τθν πιλοτικι εφαρμογι του Project ωσ αρχικζσ παρανοιςεισ των 

μακθτϊν ςχετικά με τισ πικανζσ μεκόδουσ προςκόλλθςθσ τθσ ςαφρασ Γκζκο ςτθν 

οροφι είναι οι βεντοφηεσ, τα κολλϊδθ πόδια, θ κόλλα, τα αιχμθρά νφχια7.  

                                                           
7
 https://www2.mcrel.org/nanoleap/ps/PS_ExploringMysteryGecko_TG.pdf (page: 17) 

https://www2.mcrel.org/nanoleap/ps/PS_ExploringMysteryGecko_TG.pdf
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Τα αποτελζςματα αυτά ςυμπίπτουν με τα αντίςτοιχα που προζκυψαν από τισ 

ζρευνεσ τθσ χϊρασ μασ για τουσ μακθτζσ Δθμοτικοφ (Σακελλάρθ και ςυν. 2017; 

Αλεξίου και ςυν. 2017; Τόκασ, 2017).  

Στθ χϊρασ μασ ζχει πραγματοποιθκεί ζρευνα που κατζγραψε τισ εναλλακτικζσ 

ιδζεσ φοιτθτϊν Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ ςχετικά με τθν 

προςκόλλθςθ τθσ ςαφρασ Γκζκο ςε διάφορεσ επιφάνειεσ (όγκου, 2018). Σφμφωνα 

με τθ όγκου (2018), ςε ζρευνα που πραγματοποιικθκε ςτθν Ραιδαγωγικι Σχολι 

τθσ Φλϊρινασ ςε 60 τεταρτοετείσ φοιτθτζσ (47 κορίτςια) μελετικθκαν οι 

εναλλακτικζσ ιδζεσ ςχετικά με τθν ικανότθτα τθσ ςαφρασ Γκζκο να προςκολλάται ςε 

διάφορεσ επιφάνειεσ. Ερευνθτικό εργαλείο αποτζλεςε ζνα ερωτθματολόγιο με 

ερωτιςεισ ανοιχτοφ τφπου.  Από τθν ανάλυςθ των ερευνθτικϊν δεδομζνων 

προζκυψε ότι οι περιςςότεροι φοιτθτζσ εξζφραςαν εναλλακτικζσ ιδζεσ ςχετικά με 

τθν προςκόλλθςθ τθσ ςαφρασ Γκζκο πάνω ςτο ταβάνι. Οι εναλλακτικζσ αυτζσ ιδζεσ 

ταξινομικθκαν με βάςθ κοινά χαρακτθριςτικά ςτισ επόμενεσ 3 υποκατθγορίεσ: α) 

«χαρακτθριςτικά ςτα πόδια τθσ ςαφρασ», β) «αφθρθμζνεσ ζννοιεσ» και γ) 

«επιφάνεια/ςχιμα ποδιοφ ςαφρασ και επιφάνεια ςτιριξθσ». Αναφορικά με τθν 

πρϊτθ υποκατθγορία οι φοιτθτζσ αποδίδουν τθν ικανότθτα τθσ ςαφρασ ςτθν 

φπαρξθ βεντοφηασ, κολλϊδθ ουςίασ ι νυχιϊν-καρφιϊν. Τα ςυγκεκριμζνα 

αποτελζςματα ζχουν βρεκεί και ςτισ ζρευνεσ των Σακελλάρθ και ςυν. (2017) και 

Αλεξίου και ςυν. (2017). Σαν αφθρθμζνεσ ζννοιεσ, θ όγκου (2018) ζλαβε υπόψθ 

απαντιςεισ όπου οι φοιτθτζσ αποδίδουν το φαινόμενο ςε μαγνθτικζσ δυνάμεισ, ι 

ςτθν τριβι ι ςτο μικρό βάροσ τθσ ςαφρασ. Τζλοσ, ςτθν τρίτθ υποκατθγορία 

ταξινομοφνται οι απαντιςεισ ςτισ οποίεσ γίνεται αναφορά ςτο ςχιμα του ποδιοφ 

τθσ Γκζκο, ι ςτο δζρμα τθσ, ι ςτθ βοικεια που προςφζρει θ ουρά τθσ ςτθν 

ιςορροπία τθσ ι ςτθν υφι τθσ επιφάνειασ ςτθν οποία ςτθρίηεται. Τζλοσ, αξίηει να 

τονιςτεί ότι μόλισ 4 φοιτθτζσ χρθςιμοποίθςαν όρουσ του νανογραμματιςμοφ 

(νανοτριχίδια ι νανοπροεξοχζσ). Βζβαια, το γεγονόσ ότι από τουσ 60 ςυμμετζχοντεσ 

οι 47 ιταν φοιτιτριεσ, κακιςτά τθ δειγματολθψία βολικι και δεν μποροφμε να 

μιλιςουμε για γενίκευςθ ςυμπεραςμάτων.  

Συνοψίηοντασ, αξίηει να αναφερκεί ότι τόςο ςτισ απαντιςεισ των μακθτϊν 

(δθμοτικοφ και γυμναςίου) όςο και των φοιτθτϊν εντοπίηονται κοινζσ εναλλακτικζσ 
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ιδζεσ. Τα αποτελζςματα τθσ παροφςασ εργαςίασ δείχνουν ότι υπάρχουν λίγεσ 

ζρευνεσ τόςο ςτθ χϊρα μασ όςο και ςτο εξωτερικό ςχετικά με τθν καταγραφι των 
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1.3 Διδακτικϋσ Μαθηςιακϋσ Ακολουθύεσ 

 

Σφμφωνα με τθν εγχϊρια και διεκνι βιβλιογραφία, οι Διδακτικζσ Μακθςιακζσ 

Ακολουκίεσ (ΔΜΑ) αποτελοφν μια από τισ πιο ςθμαντικότερεσ περιοχζσ ζρευνασ τθσ 

Διδακτικισ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν (ΔΦΕ) τισ τελευταίεσ τζςςερισ δεκαετίεσ (Lijnse, 

1995; Méheut & Psillos, 2004; Psillos, Spyrtou & Kariotoglou, 2005; Ηουπίδθσ, 2012; 

Psillos & Kariotoglou, 2016). Οι ΔΜΑ είναι μεςαίασ διάρκειασ αναλυτικά 

προγράμματα, διάρκειασ 5 ζωσ 15 ϊρεσ. Επίςθσ, αποτελοφν δυναμικά εργαλεία για 

τθ βελτίωςθ τθσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν (Psillos & 

Kariotoglou, 2016; Ηουπίδθσ, 2012; Méheut & Psillos, 2004). Σφμφωνα με τουσ 

Psillos & Kariotoglou (2016) τα ςτάδια μιασ ΔΜΑ παρουςιάηονται ςτο επόμενο 

ςχιμα (Σχιμα 1) και ακολουκοφν μια κυκλικι επαναλθπτικι πορεία με ςτόχο να 

εμπλουτίηουν τθν εκάςτοτε ΔΜΑ με νζα ςτοιχεία τα οποία αντλοφνται από τα 

ερευνθτικά δεδομζνα.  

 

 

χιμα 1: Τα πζντε ςτάδια μιασ ΔΜΑ 

 

https://www.tandfonline.com/author/M%C3%A9heut%2C+Martine
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Σφμφωνα με τθ βιβλιογραφία (Psillos & Kariotoglou, 2016) ςτθν περίπτωςθ 

των ΔΜΑ, οι διάφορεσ μεγάλεσ κεωρίεσ που ςχετίηονται με τθν παιδαγωγικι, τθν 

ανάπτυξθ, τθ μάκθςθ, τα κίνθτρα, τθν επιςτθμολογία, τθν κοινωνιολογία τθσ 

εκπαίδευςθσ και τον γνωςτικό και κοινωνικό κονςτρουκτιβιςμό είναι πικανζσ πθγζσ 

που μποροφν να ςυμβάλλουν ςτισ αρχζσ ςχεδιαςμοφ. Κάκε ΔΜΑ δομείται με βάςθ 

δυο διαςτάςεισ, τθν «επιςτθμονικι» και τθν «παιδαγωγικι» διάςταςθ. Θ ΔΜΑ 

χρθςιμοποιείται ευρζωσ για να υποδθλϊςει τθ ςτενι ςχζςθ μεταξφ τθσ 

προτεινόμενθσ διδακτικισ προςζγγιςθσ και τθσ αναμενόμενθσ μακθςιακισ 

διαδικαςίασ, που κα προκφψει από τθν εφαρμογι τθσ ΔΜΑ ωσ ξεχωριςτό 

χαρακτθριςτικό των ςυγκεκριμζνων ακολουκιϊν (Méheut & Psillos, 2004. Psillos & 

Kariotoglou, 2016). 

Σφμφωνα με τθ βιβλιογραφία (Ρζικοσ, 2016; Ηουπίδθσ, 2012) τα κεωρθτικά 

πλαίςια που περιγράφουν και αναλφουν τθ διαδικαςία του ςχεδιαςμοφ και τθσ 

ανάπτυξθσ των ΔΜΑ είναι το:  

1. Μοντζλο τθσ Αναπτυξιακισ Ζρευνασ (Developmental Research) 

2. Μοντζλο του Διδακτικοφ όμβου (Didactical Rhobus)  

3. Mοντζλο τθσ Εκπαιδευτικισ Επανοικοδόμθςθσ (MER-Educational 

Reconstruction) 

4. Μοντζλο: Κόςμοσ-Ιδζεσ-Τεκμιρια (Cosmos-Ideas-Evidence)  

5. Μοντζλο τθσ βαςιςμζνθσ ςτο Σχεδιαςμό Ζρευνασ (Design-based Research) 

6. Μοντζλο: Δφο Κόςμοι (Two Words) 

Το MER βαςίηεται ςε μια εποικοδομθτικι  προςζγγιςθ και κεωρείται το πλζον 

κατάλλθλο για τθν ανάλυςθ του περιεχομζνου τθσ Νανοτεχνολογίασ για 

εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ (Ρζικοσ, 2016). Για τθν περιγραφι του ςυγκεκριμζνου 

μοντζλου υπάρχουν τρεισ ςυνιςτϊςεσ: (α) θ ανάλυςθ τθσ δομισ του περιεχομζνου, 

(β) οι εμπειρικζσ ζρευνεσ και (γ) θ ανάπτυξθ και αξιολόγθςθ τθσ διδαςκαλίασ (Βλζπε  

Σχιμα 2). Στθν παροφςα εργαςία αξιοποιικθκαν αυτζσ οι 3 ςυνιςτϊςεσ κατά το 

ςχεδιαςμό τθσ ΔΜΑ (Βλζπε Κεφάλαιο 2).  
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χιμα 2: Οι τρεισ ςυνιςτϊςεσ του Μοντζλου τθσ Εκπαιδευτικισ Επανοικοδόμθςθσ -MER 
(Duit, 2007). 

 
 

 

 

  

(3) Ανϊπτυξη και αξιολόγηςη τησ 
διδακτικόσ πρϊξησ 

 

(1) Ανϊλυςη τησ δομόσ 
του περιεχομϋνου 

 Αποσαφήνιση του 
θέματος που μας 
ενδιαφέρει 

 Ανάλυση της 
εκπαιδευτική του 
αξίας 

 

(2) Έρευνα για τη διδαςκαλύα 
και μϊθηςη 

 Ιδέες των μαθητών 
 Διαδικασίες διδασκαλίας 

και μάθησης 
 Αντιλήψεις δασκάλων 
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2.1 Μικτό πραγματικότητα (Mixed Reality) 

 

Στθ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα κα αςχολθκοφμε με το περιβάλλον τθσ μικτισ 

πραγματικότθτασ, τθν ιςτορικι αναδρομι και τθν εκπαιδευτικι αξία του 

ςυγκεκριμζνου πεδίου.  

Αναφορικά με τον όρο Μικτι Ρραγματικότθτα (Mixed Reality-MR), οι Milgram 

και Kishino (1994), όριςαν το ςυνεχζσ πραγματικότθτασ – εικονικότθτασ, δθλαδι το 

Milgram's Reality Virtuality Continuum (Εικόνα 14). Ρεριζγραψαν ζνα ςυνεχζσ που 

απλϊνεται από το πραγματικό περιβάλλον (Real Environment-RE) όπου δεν 

εντοπίηεται καμία εικονικι ι άλλθ πλθροφορία, μζχρι το εικονικό περιβάλλον 

(Virtual Environment-VE), όπου δεν υπάρχει καμία πλθροφορία από το φυςικό 

περιβάλλον. Ωσ Εικονικι Ρραγματικότθτα (Virtual Reality- VR) ορίηεται θ απόλυτθ 

«εμβφκιςθ» ςε ζνα ψθφιακό περιβάλλον, απομονωμζνο από τον πραγματικό κόςμο  

όπου τα αντικείμενα είναι ψθφιακά. Στο ενδιάμεςο αυτοφ του φάςματοσ 

βρίςκονται θ επαυξθμζνθ πραγματικότθτα *Augmented Reality-AR+ και θ 

επαυξθμζνθ εικονικότθτα *Augmented Virtuality-AV+. Ο πιο απλόσ τρόποσ για να 

δοφμε ζνα περιβάλλον μικτισ πραγματικότθτασ είναι αυτόσ ςτον οποίο τα 

αντικείμενα του πραγματικοφ και του εικονικοφ κόςμου, παρουςιάηονται μαηί ςε 

μια ενιαία απεικόνιςθ, οπουδιποτε ανάμεςα ςτα άκρα του ςυνεχοφσ: 

Εικονικότθτασ-πραγματικότθτασ (Milgram et al. 1994).  

 

 

Εικόνα 13: Το ςυνεχζσ του περιβάλλοντοσ μικτισ πραγματικότθτασ (Milgram et al. 1994) 
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Θ επαυξθμζνθ πραγματικότθτα (AR) και θ επαυξθμζνθ εικονικότθτα (AV) 

αφοροφν τθν ανάμειξθ και τθν αλλθλεπίδραςθ τόςο φυςικϊν όςο και εικονικϊν 

ςτοιχείων. Θ ανάμειξθ αυτι  ςτο MR απαιτεί τα εικονικά αντικείμενα να αντιδροφν 

ςωςτά ςτισ αλλαγζσ ςτον πραγματικό φωτιςμό και τα πραγματικά αντικείμενα να 

αντιδροφν ςωςτά ςτθν ειςαγωγι εικονικϊν φϊτων (π.χ. ενόσ εικονικοφ φακοφ). 

Επίςθσ, θ AR ςχετίηεται με μια «ηωντανι» (άμεςθ ι ζμμεςθ) όψθ ενόσ αντικειμζνου 

του πραγματικοφ κόςμου, τα ςτοιχεία του οποίου επαυξάνονται από πλθροφορίεσ 

(π.χ. κείμενο, ιχο, video, 2D/3D γραφικά, δεδομζνα GPS) που παράγονται από ζνα 

υπολογιςτικό ςφςτθμα (Grubert  et al., 2015).  

2.1.1 Ιςτορικό αναδρομό 

 

Σφμφωνα με τουσ Johnson, Levine, 

Smith, & Stone (2010) θ ιςτορία τθσ AR 

πθγαίνει πίςω ςτθ δεκαετία του 1960 

και το πρϊτο ςφςτθμα που 

χρθςιμοποιικθκε αφοροφςε τόςο τθν 

AR όςο και τθ VR. Αναλυτικότερα, ςτισ 

αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1960, ο 

κινθματογραφιςτισ Mortn Heilig 

δθμιοφργθςε το «Sensorama» ζνα 

προςομοιωτι μοτοςυκλζτασ που 

πρόςφερε μια βόλτα ςτα ςτενά του 

Μανχάταν. Στον προςομοιωτι 

υπιρχαν τριςδιάςτατα γραφικά, οπτικά και θχθτικά εφζ κακϊσ και δονιςεισ. Ο 

χριςτθσ μποροφςε να νιϊςει τον αζρα και να μυρίςει το άρωμα τθσ πόλθσ. Αυτι θ 

ςυςκευι κεωρικθκε αρκετά επαναςτατικι για τα δεδομζνα τθσ εποχισ (Εικόνα 14). 

Ακόμθ, τθν ίδια δεκαετία ο  Sutherland (1968)8 και ερευνθτικι του ομάδα από το 

πανεπιςτιμιο του Harvard δθμιοφργθςαν το «Sword of Damocles» μια τριςδιάςτατθ 

ςυςκευι απεικόνιςθσ, αποτελοφμενθ από δυο οκόνεσ, μια για κάκε μάτι που 

φοριόταν ςτο κεφάλι (head-mounted display-HMD). Χρθςιμοποιϊντασ το HMD, ο 

                                                           
8
 http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=2516729&seqNum=2 

 
Εικόνα 14: Ο προςομοιωτισ Sensorama 

Πθγι: http://www.medienkunstnetz.de/works/sensorama/ 

http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=2516729&seqNum=2
http://www.medienkunstnetz.de/works/sensorama/
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χριςτθσ βίωνε γραφικά ςτον υπολογιςτι κάτι που τον ζκανε να νιϊκει ςαν να ιταν 

ςε μια εναλλακτικι πραγματικότθτα. Θ ςυςκευι ιταν αρκετά βαριά για να τθν 

αντζξει το ανκρϊπινο κεφάλι και ζτςι ζπρεπε να κρεμαςτεί από τθν οροφι του 

εργαςτθρίου. Αυτι θ τεχνολογία μπορεί να κεωρθκεί πιο κοντά ςτθν εικονικι 

πραγματικότθτα παρά ςτθν επαυξθμζνθ (Εικόνα 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μια από τισ επόμενεσ μεγάλεσ εξελίξεισ ςτθν AR, εντοπίηεται το 1974. Ο 

Myron Krueger δθμιοφργθςε το «Videoplace», το οποίο ςυνδυάηει ζνα ςφςτθμα 

προβολισ και βιντεοκάμερασ που παράγουν ςκιζσ ςτθν οκόνθ. Αυτι θ ρφκμιςθ 

ζκανε τον χριςτθ να αιςκάνεται ςαν να ιταν ςε ζνα διαδραςτικό περιβάλλον. 

Βζβαια, ο όροσ «Επαυξθμζνθ Ρραγματικότθτα» αποδίδεται ςτον πρϊθν ερευνθτι 

τθσ Boeing τον Tom Caudell, ο οποίοσ πιςτεφεται ότι επινόθςε τον όρο το 1992 

(Johnson et al., 2010). 

Πλο και μεγαλφτερο είναι το ενδιαφζρον των ερευνθτϊν για τθν AR και οι 

οριςμοί που ζχουν αναπτυχκεί ςε βάκοσ χρόνου είναι αρκετοί και διαφορετικοί. 

Κάποιοι οριςμοί ςχετίηονται με τα τεχνολογικά μζςα και εργαλεία που 

χρθςιμοποιοφνται ϊςτε να δθμιουργθκοφν τα περιβάλλοντα τθσ επαυξθμζνθσ 

πραγματικότθτασ και άλλοι πάλι με τα αντίςτοιχα χαρακτθριςτικά αυτϊν των 

περιβαλλόντων (Chen et al., 2017; Enyedy et al., 2015; Lee, 2012; Wu et al., 2013) 

Σφμφωνα με τον Azuma (1997), θ AR αποτελεί μια παραλλαγι του VR αλλά ςε 

καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να ςυγχζονται μεταξφ τουσ  κακϊσ θ AR, ςυμπλθρϊνει 

 
Εικόνα 15: Θ τριςδιάςτατθ ςυςκευι απεικόνιςθσ «Sword of Damocles» 

Πθγι: https://www.3rockar.com/next-step-technology-augmented-reality/  

https://www.3rockar.com/next-step-technology-augmented-reality/
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τον πραγματικό κόςμο και δεν τον αντικακιςτά. Θ AR ζχει ςαν ςτόχο να 

ενςωματϊνει ι αλλιϊσ να «επαυξάνει» τισ πλθροφορίεσ ςτον πραγματικό κόςμο 

χωρίσ όμωσ να το αποκρφπτει. Το ςφςτθμα που επαυξάνει τισ πλθροφορίεσ πρζπει 

να διακζτει τα παρακάτω τρία βαςικά χαρακτθριςτικά: α) να ςυνδυάηει εικονικζσ 

και πραγματικζσ πλθροφορίεσ, β) να δίνει τθν δυνατότθτα αλλθλεπίδραςθσ ςε ζνα 

πραγματικό χρόνο και γ) να απεικονίηει εικονικά και φυςικά αντικείμενα με 

τριςδιάςτατο τρόπο (3D).  Ο οριςμόσ αναφορικά με τα τεχνολογικά μζςα κζλει τθν 

AR ωσ τθν τεχνολογία που χρθςιμοποιεί τισ δυνατότθτεσ των υπολογιςτϊν, των 

κινθτϊν και των Tablets επιτρζποντασ ςτο χριςτθ να αλλθλεπιδράςει με τα 

ψθφιακά μζςα που προβάλλονται (Dunleavy, 2014) 

Ραράλλθλα, αναφορικά με τον όρο τθσ VR υπάρχουν διάφοροι οριςμοί αλλά 

για πρϊτθ φορά χρθςιμοποιικθκε από τον Lanier το 1989 και αναφζρει 

χαρακτθριςτικά ότι: «Θ εικονικι πραγματικότθτα είναι ζνα αλλθλεπιδραςτικό και 

τριςδιάςτατο περιβάλλον παραγόμενο από υπολογιςτι, ςτο οποίο κάποιοσ μπορεί 

να εμβυκιςτεί» (Lanier et al., 1989).  

  



  

 Σελύδα 67  

2.1.2 Εφαρμογϋσ και εκπαιδευτικό αξύα τησ μικτόσ πραγματικότητασ 

 

Βαςικι διαφορά των εφαρμογϊν εικονικισ και επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ είναι 

ότι με τισ πρϊτεσ ο χριςτθσ μπορεί να εκπαιδευτεί ενϊ οι δεφτερεσ λειτουργοφν 

ϊςτε να τον ενθμερϊςουν και να τον πλθροφοριςουν (Livingston et al., 2002).  

Σε πολλά πεδία τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ μποροφμε να ςυναντιςουμε τόςο 

τθν AR όςο και τθν VR. Θ VR ζχει εφαρμογζσ, ςτθ διαςκζδαςθ, ςτθν ιατρικι, ςτον 

πολιτιςμό, ςτθν προϊκθςθ προϊόντων, ςτο μάρκετινγκ και ςτθν εκπαίδευςθ. 

Εφαρμογζσ που εντοπίηονται ςτθν εκπαίδευςθ είναι: «Project 450 π.Χ», «Project 

LAKE», «Εφαρμογι ΕΙΚΩΝ», «plant cell» και «Laser Physics Lab».  

Αναφορικά με τθν AR τα πεδία που τθν εντοπίηουμε είναι: ιατρικι, ζνοπλεσ 

δυνάμεισ, βιομθχανία, αρχιτεκτονικι, θ ψυχαγωγία, οι αρχαιολογικοί χϊροι, τα 

μουςεία και θ εκπαίδευςθ. Δυο είναι βαςικζσ κατθγορίεσ τζτοιων εφαρμογϊν: α) οι 

βαςιςμζνεσ ςε εικόνα-ερζκιςμα και β) οι βαςιςμζνεσ ςε τοποκεςία. Ρολλά είναι τα 

οφζλθ και των δυο κατθγοριϊν με τισ δεφτερεσ να υποςτθρίηουν τθ διερευνθτικι 

μάκθςθ. Αναλυτικότερα, μποροφν να αυξιςει τθν κατανόθςθ, να παρακινιςουν και 

να κινθτοποιιςουν τουσ μακθτζσ, να βοθκιςουν ςτθ διδαςκαλία μακθμάτων όπωσ 

θ γεωγραφία και θ αςτρονομία, και τζλοσ να αυξιςουν τθ δθμιουργικότθτά τουσ 

(Cheng & Tsai, 2013). 

Σφμφωνα με τουσ Νταοφλασ, Γουδζλα και Ηϊθσ (2015), εντοπίηονται πολλζσ 

εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ για διαφορετικά 

μακιματα, μεταξφ άλλων: ςτα μακθματικά-γεωμετρία (Construct3D, Cube), ςτθν 

βιολογία, ςτθν αςτρονομία (Google Sky Map), ςτθ φυςικι (Physics Playground), ςτθ 

χθμεία (Guided Constuction), ςτθν ιςτορία (Memory of Nations), ςτθν 

περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ (Environmental Detectives, Magic cube).  

Εκτόσ αυτϊν υπάρχουν και πολλά βιβλία AR. Ρρόκειται για ςυμβατικά βιβλία 

τα οποία περιζχουν εικόνεσ ι ςφμβολα και  μποροφν να τροποποιθκοφν ςε βιβλία 

AR με τθ χριςθ ςυγκεκριμζνου λογιςμικοφ ι μιασ εφαρμογισ ςε κινθτά τθλζφωνα 

(Johnson et al., 2010). Τζτοιεσ εφαρμογζσ είναι το «SchoolAR» και το «HP Reveal 

πρϊθν Aurasma».  

Σχετικά με τθν εφαρμογι «SchoolAR» ζχει πραγματοποιθκεί ζρευνα που 

αξιολογοφςε τθν αποδοχι τθσ τεχνολογίασ με ειδικό ερωτθματολόγιο. Αυτό 
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αποτελοφνταν από προτάςεισ που μετροφςαν: α) τθν πρόκεςθ-προτίμθςθ των 

μακθτϊν να ξαναχρθςιμοποιιςουν τθν εφαρμογι μζςω 5/βακμθσ κλίμακα τφπου 

Likert και β) τθ ςτάςθ των μακθτϊν απζναντι ςτθ χριςθ τθσ εφαρμογισ. Δείγμα τθσ 

ζρευνασ αποτζλεςαν 30 μακθτζσ (15 αγόρια) τθσ Στ’ τάξθσ Δθμοτικοφ Σχολείου των 

Ιδιωτικϊν Εκπαιδευτθρίων όδου «Ρυκαγόρασ». Σχετικά με τθν αποδοχι τθσ 

εφαρμογισ τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι οι μακθτζσ είχαν κετικι ςτάςθ για τθ 

χριςθ τθσ εφαρμογισ, τθ κεϊρθςαν εφκολθ, χριςιμθ και αποτελεςματικι 

(Τηόρτηογλου, Γεωργίου, Σπφρου & Σοφόσ, 2018). 

Πλεσ οι παραπάνω εφαρμογζσ AR αν αξιοποιθκοφν ςωςτά μποροφν να 

βελτιϊςουν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και να κινθτοποιιςουν τουσ μακθτζσ και 

να αυξιςουν το ενδιαφζρον τουσ, να αναπτφξουν κριτικι ςκζψθ και λογικι 

επίλυςθσ προβλθμάτων (Di Serio et al., 2013; Lee, 2012).  

  

2.1.3 Απτικϋσ διεπαφϋσ (Tangible interfaces) 

 

Ππωσ φαίνεται και από τθν Εικόνα 13 ςτο ςυνεχζσ του περιβάλλοντοσ μικτισ 

πραγματικότθτασ του Milgram, οι απτζσ/απτικζσ διεπαφζσ (Tangible interfaces) 

βρίςκονται ςτα όρια τθσ μικτισ πραγματικότθτασ και πιο ςυγκεκριμζνα ςτο 

αριςτερό μζροσ.  

Κατά τθν αναςκόπθςθ του όρου απτικζσ διεπαφζσ, οι περιςςότεροι 

αναφζρονται ςτον οριςμό των  Ishii και Ullmer: «…μια προςπάκεια να γεφυρωκεί το 

χάςμα μεταξφ του κυβερνοχϊρου και του φυςικοφ περιβάλλοντοσ κάνοντασ απτζσ 

τισ ψθφιακζσ πλθροφορίεσ» (Ishii & Ullmer, 1997 όπωσ αναφζρεται ςτουσ O’Malley 

et al., 2004).  

Τισ τελευταίεσ τρεισ δεκαετίεσ, οι απτζσ διεπαφζσ χριςτθ (TUIs) εμφανίςτθκαν 

ωσ ζνασ νζοσ τφποσ διαςφνδεςθσ που ςυνδζει τον ψθφιακό με τον φυςικό κόςμο. 

Σχεδιάηοντασ τισ γνϊςεισ των χρθςτϊν και τισ δεξιότθτεσ αλλθλεπίδραςθσ με τον 

πραγματικό μθ ψθφιακό κόςμο, οι TUIs ζχουν τθ δυνατότθτα να βελτιϊςουν τον 

τρόπο με τον οποίο οι άνκρωποι αλλθλεπιδροφν και αξιοποιοφν τισ ψθφιακζσ 

πλθροφορίεσ. Κακϊσ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα, θ διεπαφι ανκρϊπου-

υπολογιςτι περιοριηόταν ςτθν εργαςία ςε ζνα επιτραπζηιο υπολογιςτι, 
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χρθςιμοποιϊντασ ζνα ποντίκι και ζνα πλθκτρολόγιο (απλζσ ςυςκευζσ ειςόδου) για 

να αλλθλεπιδρά με παράκυρα και εικονίδια (Shaer & Hornecker, 2009). 

Πλο και περιςςότερεσ νζεσ ςυςκευζσ ειςόδου που αξιοποιοφν τθν ικανότθτα 

των χρθςτϊν να αλλθλεπιδροφν με τον πραγματικό κόςμο κερδίηουν αυξανόμενθ 

δθμοτικότθτα (π.χ. τθλεχειριςτιριο Wii, επιφάνειεσ πολλαπλισ αφισ). Ταυτόχρονα, 

πραγματοποιείται μια αόρατθ επανάςταςθ: οι υπολογιςτζσ ενςωματϊνονται ςε 

κακθμερινά αντικείμενα και περιβάλλοντα και τα προϊόντα ενςωματϊνουν 

υπολογιςτικά και μθχατρονικά εξαρτιματα (Shaer & Hornecker, 2009). 

Θ ανάπτυξθ τθσ ζννοιασ τθσ «απτισ/απτικισ διεπαφισ» ςυνδζεται ςτενά με το 

αρχικό κίνθτρο για τθν Επαυξθμζνθ Ρραγματικότθτα και τθν Ρλθροφορικι. Οι 

Wellner και ςυν. (1993) υποςτιριξαν ότι τόςο οι επιτραπζηιοι υπολογιςτζσ όςο και θ 

εικονικι πραγματικότθτα απομακρφνουν τον άνκρωπο από το φυςικό του κόςμο. 

Ρροτείνεται ότι αντί να αναγκάηουμε τουσ χριςτεσ να ειςζλκουν ςε ζναν εικονικό 

κόςμο, να αυξιςουμε και να εμπλουτίςουμε τον πραγματικό κόςμο με ψθφιακά 

μζςα. Αυτι θ προςζγγιςθ προιλκε τόςο από τθν επικυμία διατιρθςθσ του πλοφτου 

και τθσ κζςθσ τθσ φυςικισ αλλθλεπίδραςθσ όςο και από τθν προςπάκεια 

ενςωμάτωςθσ τθσ πλθροφορικισ ςτα υπάρχοντα περιβάλλοντα ϊςτε να επιτραπεί θ 

μετάβαςθ μεταξφ του «ψθφιακοφ» και του «πραγματικοφ». 

 

2.1.3.1 Απτικϋσ διεπαφϋσ και εκπαιδευτικό αξύα 

 

Σφμφωνα με τθ βιβλιογραφία (O’ Malley & Fraser, 2004) εντοπίηονται πολλά 

παραδείγματα τεχνολογικϊν διεπαφϊν (tangible technologies) που ςυμβάλουν ςτθ 

μάκθςθ όπωσ είναι: (α) ψθφιακά επαυξθμζνα βιβλία *digitally augmented paper+, 

(β) φυςικά αντικείμενα ωσ εικόνεσ *phicons+, (γ) αιςκθτιρεσ/ανιχνευτζσ 

[sensors/probes+ και (δ) ψθφιακά αντικείμενα *digital manipulatives+.  

Ο τομζασ με το μεγαλφτερο ενδιαφζρον για τισ απτικζσ διεπαφζσ είναι αυτόσ 

τθσ εκπαίδευςθσ. Αυτό το ενδιαφζρον ςχετίηεται με τθν πιο γενικι άποψθ ότι ςτθν 

εκπαίδευςθ θ πρακτικι άςκθςθ ι ο χειριςμόσ των φυςικϊν αντικειμζνων,  μπορεί 

να ζχουν ιδιαίτερο εκπαιδευτικό όφελοσ (Marshall, 2007). Υπάρχουν διάφοροι λόγοι 

για τουσ οποίουσ θ χριςθ απτϊν διεπαφϊν μπορεί να αποδειχκεί ιδιαίτερα χριςιμθ 
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για τθ μάκθςθ. Ζνασ πικανόσ λόγοσ ςφμφωνα με τουσ Triona, Klahr and Williams 

(2005) ςε ςχζςθ με τθ χριςθ φυςικϊν υλικϊν είναι ότι: «Αν θ αντίλθψθ και θ γνϊςθ 

είναι αλλθλζνδετα ςυνδεδεμζνεσ, τότε θ χριςθ φυςικϊν υλικϊν ςε ζνα μάκθμα 

μπορεί να αλλάξει τθ γνϊςθ που αποκτικθκε ςε ςχζςθ με αυτι που αποκτικθκε 

μζςω τθσ αλλθλεπίδραςθσ με εικονικά υλικά». Για παράδειγμα κα ιταν ευκολότερο 

οι μακθτζσ να αντιλθφκοφν μια τριςδιάςτατθ μορφι μζςω μιασ απτικισ 

αναπαράςταςθσ παρά μιασ απλισ οπτικισ απεικόνιςθσ.  

Επίςθσ, είναι πικανό ότι επειδι οι απτζσ διεπαφζσ ςυχνά χρθςιμοποιοφν 

ςυγκεκριμζνουσ φυςικοφσ χειριςμοφσ, μπορεί να ωφελιςουν τθ μάκθςθ. Ακόμθ 

μζςω τθσ εμπλοκισ με τισ απτικζσ διεπαφζσ οι μακθτζσ μποροφν να μάκουν 

παίηοντασ. Ωςτόςο, ενιςχφεται και θ ςυνεργατικι μάκθςθ (Marshall, 2007). 

Αναφορικά με τισ κεωρίεσ του Bruner και του Piaget, θ ζρευνα και θ κεωρία 

τθσ μάκθςθσ τονίηουν το ρόλο τθσ ενςωμάτωςθσ, τθσ ςωματικισ κίνθςθσ και τθσ 

πολυτροπικισ αλλθλεπίδραςθσ (O’ Malley & Fraser, 2004). Για τισ απτικζσ διεπαφζσ, 

εκτόσ από τθν εκμετάλλευςθ των φυςικϊν προςφερόμενων πόρων, θ δθμιουργία 

πλοφςιων απτικϊν εμπειριϊν υπιρξε βαςικι ιδζα. Θ αίςκθςθ τθσ αφισ είναι θ 

πρωταρχικι μοναδικι μθ απομακρυςμζνθ αίςκθςθ του ανκρϊπου. Από 

ανκρωπολογικι αλλά και φαινομενολογικι άποψθ, θ αίςκθςθ τθσ αφισ μασ 

υπενκυμίηει τθν υλικι μασ υπόςταςθ και ευαιςκθςία. Επιπλζον, οι απτικζσ 

διεπαφζσ μασ επιτρζπουν να αξιοποιιςουμε τθ χειρωνακτικι και ςωματικι μασ 

νοθμοςφνθ υποςτθρίηοντασ τα μακθςιακά και γνωςτικά οφζλθ.  

Τζλοσ, τονίηεται ότι αλλθλεπίδραςθ με τισ απτζσ διεπαφζσ κεωρείται πιο 

οικεία από ό,τι άλλου τφπου διαςυνδζςεων και ενδζχεται να είναι πιο προςιτζσ 

ςτουσ μικροφσ μακθτζσ, ακόμθ και ςε μακθτζσ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ. Βζβαια, 

με τα μζχρι τϊρα δεδομζνα δεν είναι ςαφζσ ποια ςτοιχεία των απτϊν διεπαφϊν 

είναι ςθμαντικά για τθν υποςτιριξθ των μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων (Marshall, 

2007). 
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2ο Κεφϊλαιο: Ερευνητικό Μεθοδολογύα 

Στο ςυγκεκριμζνο κεφάλαιο περιγράφεται το εκπαιδευτικό πλαίςιο και θ 

μεκοδολογία τθσ παροφςασ ζρευνασ. Ππωσ αναφζρεται ςτθ διεκνι βιβλογραφία 

ζντονθ είναι θ ανάγκθ δθμιουργίασ επιςτθμονικά εγγράμματων πολιτϊν ςε κζματα 

ςχετικά με τθ νανοτεχνολογία (Jones et al. 2013; Bryan et al., 2012 Laherto, 2012; 

Delgado, 2009; Stevens et al., 2007). Συνεπϊσ, για το ςυγκεκριμζνο λόγο 

ςχεδιάςτθκε, αναπτφχκθκε, εφαρμόςτθκε και αξιολογικθκε μια ΔΜΑ για τθ Ν-ΕΤ 

αναφορικά με το φαινόμενο τθσ ςαφρασ Γκζκο, που είχε ςαν ςκοπό τθν ανάπτυξθ 

του νανο-γραμματιςμοφ των μακθτϊν του δθμοτικοφ ςχολείου.  

2.1 Εκπαιδευτικό πλαύςιο 

2.1.1 Σχεδιαςμόσ και Ανϊπτυξη τησ ΔΜΑ 

 

Θ παροφςα ζρευνα αποτελεί ςυνζχεια μια πρϊτθσ εφαρμογισ ςτα πλαίςια 

πτυχιακισ εργαςίασ με παρόμοιο περιεχόμενο (Σχιμα 3). Είχε ςχεδιαςτεί και 

εφαρμοςτεί πιλοτικά εκπαιδευτικό υλικό για το φαινόμενο τθσ ςαφρασ Γκζκο, ςε 12 

μακθτζσ (7 κορίτςια) τθσ Στ’ τάξθσ Δθμοτικοφ ςχολείου τθσ Φλϊρινασ. Το 

εκπαιδευτικό υλικό, βαςίςτθκε κατά κφριο λόγο ςτο πρόγραμμα «NanoLeap» 

(Sockman et al. 2012), το οποίο είχε ωσ ςκοπό τθ διδαςκαλία του φαινομζνου τθσ 

ςαφρασ ςε μακθτζσ τθσ Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Ωςτόςο, κάποιεσ 

τροποποιιςεισ κρίκθκε ςθμαντικό να γίνουν, επειδι θ δικι μασ παρζμβαςθ ςτόχευε 

ςε μακθτζσ Δθμοτικοφ Σχολείου. Για παράδειγμα, δεν επικεντρωκικαμε ςτθ φφςθ 

των θλεκτρικϊν δυνάμεων van der Waals που αναπτφςςονται μεταξφ τθσ 

επιφάνειασ και του ποδιοφ τθσ ςαφρασ, αλλά προςεγγίςαμε το φαινόμενο μζςω του 

ςυλλογιςμοφ: «Πςο μεγαλφτερθ είναι θ επιφάνεια επαφισ μεταξφ ποδιοφ και 

τοίχου, τόςο ιςχυρότερθ είναι θ προςκόλλθςθ τθσ ςαφρασ». Θ παρζμβαςθ 

υλοποιικθκε κατά το ςχολικό ζτοσ 2015-2016, ςε 13 ςυναντιςεισ που είχαν 

διάρκεια μια διδακτικι ϊρα (Σακελλάρθ και Μάνου, 2017). Ερευνθτικό εργαλείο 

αποτζλεςε ερωτθματολόγιο ενόσ ζργου, αρχικισ και τελικισ μζτρθςθσ. Στον 

επόμενο πίνακα (Ρίνακασ 2) παρουςιάηονται ςυνοπτικά το περιεχόμενο και οι 

ςτόχοι των 13 ςυναντιςεων.  
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Πίνακασ 2: Το περιεχόμενο και οι ςτόχοι των ςυναντιςεων τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ  

υνϊντηςη Περιεχόμενο τόχοσ 

1η 
 Ανάδειξθ αρχικϊν 

ιδεϊν. 

 Ανίχνευςθ αρχικισ ιδζασ 
μακθτϊν ςχετικά με τθν 
προςκόλλθςθ τθσ Gecko 

2η 

 Καταςκευι αρχικϊν 
μοντζλων από τουσ 
μακθτζσ με βάςθ τθν 
κυρίαρχθ αρχικι ιδζα 
τθσ «βεντοφηασ». 

 Καταςκευι των αρχικϊν 
μοντζλων ςφμφωνα με τθν 
κυρίαρχθ εναλλακτικι τουσ 
ιδζα «βεντοφηα» 

3η 

 Μακρόκοςμοσ και 
μικρόκοςμοσ: Μελζτθ 
τθσ δομισ εντόμων και 
ηϊων. 

 Οι μακθτζσ να μελετιςουν 
εικόνεσ διάφορων εντόμων 
και ηϊων από το μικροςκόπιο 
και να βγάλουν ζνα πρϊτο 
ςυμπζραςμα. 

4η 
 Οι βεντοφηεσ του 

χταποδιοφ και του 
καλαμαριοφ. 

 Οι μακθτζσ να μελετιςουν τισ 
βεντοφηεσ του χταποδιοφ και 
του καλαμαριοφ ςτο 
μικρόκοςμο και το 
νανόκοςμο. 

5η 

 Θ ςαφρα και οι 
βεντοφηεσ «κολλάνε» ςε 
διαφορετικζσ 
επιφάνειεσ. 

 Θ νανοδομι τθσ 
πατοφςασ ςτθ ςαφρα 
Gecko. 

 Οι μακθτζσ να 
πειραματιςτοφν με 
πραγματικζσ βεντοφηεσ και να 
ανακαλφψουν ςε ποιεσ 
επιφάνειεσ όπου θ ςαφρα 
περπατάει οι βεντοφηεσ 
«κολλάνε». 

 Οι μακθτζσ να μελετιςουν τθ 
δομι του πζλματοσ τθσ 
ςαφρασ Γκζκο μζςω εικόνων 
θλεκτρονικοφ μικροςκοπίου 
και κατάλλθλων βίντεο. 

6η 

 Ανάπτυξθ του 
Συλλογιςμοφ: «Πςο 
μεγαλφτερθ είναι θ 
επιφάνεια επαφισ 
μεταξφ  ποδιοφ  και 
τοίχου, τόςο ιςχυρότερθ 
είναι θ προςκόλλθςθ 
τθσ ςαφρασ». 

 Σφνδεςθ του 
φαινομζνου τθσ ςαφρασ 
με ςφγχρονεσ 
τεχνολογικζσ εφαρμογζσ 
τθσ Ν-ΕΤ. 

 Να κατανοιςουν οι μακθτζσ 
πωσ όςο μεγαλφτερθ είναι θ 
επιφάνεια επαφισ (ποδιοφ -
τοίχου), τόςο ιςχυρότερθ 
είναι θ προςκόλλθςθ. 

 Να γνωρίςουν τισ εφαρμογζσ 
που βαςίηονται ςτο 
φαινόμενο τθσ ςαφρασ Γκζκο. 
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Από τθν ανάλυςθ των αρχικϊν ιχνογραφθμάτων, προζκυψε ότι οι 

περιςςότεροι μακθτζσ, αρχικά απζδιδαν τθν ικανότθτα τθσ ςαφρασ Γκζκο, ςτθν 

φπαρξθ βεντοφηασ (10 μακθτζσ). Σφμφωνα με τα τελικά 

ερωτθματολόγια/ιχνογραφιματα παρουςιάηεται μια ζντονθ βελτίωςθ αναφορικά 

με τθν ικανότθτα των μακθτϊν να περιγράφουν και να αναπαριςτοφν τα δομικά 

χαρακτθριςτικά του ποδιοφ τθσ ςαφρασ ϊςτε να προςκολλάται ςε τοίχουσ και 

ταβάνια. Αναλυτικότερα, όλοι μακθτζσ ιταν ςε κζςθ να χρθςιμοποιοφν όρουσ του 

νανογραμματιςμοφ (π.χ. νανοτριχίδια, ςπάτουλεσ).  Τα πρϊτα αποτελζςματα, τθσ 

πιλοτικισ εφαρμογισ φαίνεται ότι είναι ενκαρρυντικά κακϊσ ζχουν κετικό πρόςθμο 

ωσ προσ τθν εφαρμοςιμότθτα του εκπαιδευτικοφ υλικοφ.  

Σφμφωνα με τα ςυμπεράςματα και τα αποτελζςματα τθσ παραπάνω πιλοτικισ 

εφαρμογισ, ο ςχεδιαςμόσ και θ ανάπτυξθ τθσ ΔΜΑ τθσ παροφςασ ζρευνασ, 

βαςίςτθκε ςτο Μοντζλο τθσ Εκπαιδευτικισ Επανοικοδόμθςθσ (MER) (Duit et al., 

2012; Duit, 2007) και ςτισ  4 από τισ 9 ΜΙσ (ΜΙ1, ΜΙ5, ΜΙ7 και ΜΙ9) (Stevens et al., 

2009). Κατά το ςχεδιαςμό λάβαμε υπόψθ και τισ τρεισ ςυνιςτϊςεσ του MER (Βλζπε 

Σχιμα 2). Αρχικά, αναλφκθκε θ δομι του επιςτθμονικοφ περιεχομζνου τθσ Ν-ΕΤ, 

μζςω τθσ βιβλιογραφικισ επιςκόπθςθσ για το περιεχόμενο τθσ Ν-ΕΤ (οριςμοί, 

ιδιότθτεσ και εφαρμογζσ τθσ Ν-ΕΤ), ςτθ ςυνζχεια μεταςχθματίςτθκε το περιεχόμενο 

τθσ Ν-ΕΤ ζτςι ϊςτε να μπορεί να διδαχκεί ςτουσ μακθτζσ τθσ τελευταίασ τάξθσ του 

δθμοτικοφ ςχολείου. Ραράλλθλα, πραγματοποιικθκε ζρευνα για τισ ιδζεσ των 

μακθτϊν τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςχετικά: α) με το νόθμα που αποδίδουν 

7η 
 Συλλογι ιδεϊν για τθν 

καταςκευι των 
μοντζλων. 

 Οι μακθτζσ να εκφράςουν τισ 
απόψεισ και τισ ιδζεσ τουσ για 
το μοντζλο τθσ ςαφρασ Gecko 
και τθσ επιφάνειασ επαφισ 
(τοίχοσ). 

8η  ϋωσ 13η 

 Καταςκευι μοντζλων 
για τθ ςαφρα Gecko. 

 Συμπλιρωςθ τελικϊν 
ιχνογραφθμάτων (post). 

 Οι μακθτζσ να 
καταςκευάςουν το μοντζλο 
τθσ ςαφρασ από Lego. 

 Οι μακθτζσ να εξθγοφν το 
φαινόμενο με βάςθ  τθν 
επιφάνεια επαφισ μεταξφ 
νανοτριχιδίου και τοίχου. 

 Οι μακθτζσ να 
ςυμπλθρϊςουν τα τελικά 
ιχνογραφιματα. 
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ςτον όρο «Νανοτεχνολογία» και β) το φαινόμενο ςαφρασ Γκζκο και τζλοσ, 

αναπτφχκθκαν οι δραςτθριότθτεσ και οι ενότθτεσ τθσ παροφςασ ΔΜΑ μασ. 

Για τον ςχεδιαςμό τθσ ΔΜΑ, επιλζχκθκαν ποιεσ ζννοιεσ και φαινόμενα κα 

διδαχκοφν κακϊσ ο χρόνοσ ιταν περιοριςμζνοσ και απευκυνόμαςταν ςε μακθτζσ 

πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Ππωσ προαναφζρκθκε, κφριοσ μθχανιςμόσ που 

χρθςιμοποιείται για τθν προςκόλλθςθ τθσ ςαφρασ Γκζκο ςτισ διάφορεσ επιφάνειεσ 

αποτελοφν οι διαμοριακζσ δυνάμεισ «van der Waals» (Βλζπε 1.4.1), ςτοιχείο που 

αποφαςίςαμε να μθ διδάξουμε ςτουσ μακθτζσ του δθμοτικοφ. Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ 

παροφςασ ζρευνασ, ιταν οι μακθτζσ μετά τν εφαρμογι τθσ ΔΜΑ να είναι ικανοί να 

περιγράφουν το φαινόμενο τθσ προςκόλλθςθσ τθσ ςαφρασ.  

Μεταξφ πιλοτικισ και τθσ παροφςασ ζρευνασ ζγιναν βελτιωτικζσ αλλαγζσ 

(Ρίνακασ 3) τόςο ςτο περιεχόμενο όςο και ςτισ δραςτθριότθτεσ και τα διδακτικά 

υλικά και μζςα δίνοντασ ζμφαςθ ςτισ Νζεσ Τεχνολογίεσ.  

 

Πίνακασ 3: Οι βελτιωτικζσ αλλαγζσ τθσ παροφςασ ΔΜΑ 

 ΔΜΑ1 ΔΜΑ2 

Υύλλα Εργαςύασ 
(ΥΕ) 

Δεν υπιρχαν Δθμιουργία δομθμζνων ΦΕ 

Εκπαιδευτικό υλικό 

Στατικζσ εικόνεσ 
Βίντεο 

Ζντυπεσ πθγζσ ςυλλογισ 
πλθροφοριϊν 

Στατικζσ Εικόνεσ 
Βίντεο 

Δθμιουργία Ιςτότοπου 
«nanoΣΑΥΑ» για ςυλλογι 

πλθροφοριϊν 
 

Εφαρμογό 
επαυξημϋνησ 

πραγματικότητασ 
(AR) 

Δεν υπιρχε «HP Reveal» 

Μοντϋλα Σαφρα Γκζκο με Lego 
Βελτιωμζνο μοντζλο Σαφρασ 
με Lego και χριςθ gecko pad 

ςτισ πατοφςεσ του 

Παιχνύδι Δεν υπιρχε 
Δθμιουργία επιτραπζηιου 

παιχνιδιοφ με απτικζσ 
διεπαφζσ 
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2.1.2 Το περιεχόμενο και η δομό τησ ΔΜΑ 

 

Στθν παροφςα υποενότθτα, παρουςιάηεται το περιεχόμενο τθσ ΔΜΑ, οι ςτόχοι κάκε 

ςυνάντθςθσ κακϊσ και θ χρονικι διάρκεια, τα εποπτικά μζςα, τα φφλλα εργαςίασ 

και τα ερωτθματολόγια που χρθςιμοποιικθκαν. Θ ΔΜΑ υλοποιικθκε ςε διάςτθμα 

2,5 μθνϊν (τζλθ Μαρτίου ζωσ Αρχζσ Ιουνίου του 2018) ςτα πλαίςια 17 

ςυναντιςεων διάρκειασ 45 λεπτϊν. Στον Ρίνακασ 4 παρουςιάηεται ςυνοπτικά το 

περιεχόμενο των ςυναντιςεων. Αξίηει να επιςθμανκεί, ότι θ ΔΜΑ εφαρμόςτθκε ςτα 

πλαίςια προετοιμαςίασ του 5ου Φεςτιβάλ Φυςικϊν Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ 

(ΦΕ/ΤΧ)9 που πραγματοποιικθκε ςτθ Φλϊρινα ςτισ 5 Ιουνίου του 2018 (Θμζρα 

περιβάλλοντοσ). 

 

Πίνακασ 4: Ρεριεχόμενο τθσ ΔΜΑ για κάκε ςυνάντθςθσ 

υνϊντηςη  Περιεχόμενο  

1η  
 Γνωριμία με μακθτζσ  
 Συμπλιρωςθ ερωτθματολογίων αρχικισ μζτρθςθσ 

(pre).  

2η  
 Γνωριμία με τθ ςαφρα Γκζκο και τισ  εφαρμ ογζσ που 

τθ μιμοφνται .  

3η  
 Διερευνϊντασ τουσ 3 κόςμουσ: Μακρόκοςμοσ,  

Μικρόκοςμοσ και Νανόκοςμοσ .  

4η   Το φαινόμενο τθσ ςαφρασ Γκζκο ςτο μακρόκοςμο.  

5η-6η  
 Το φαινόμενο τθσ ςαφρασ Γκζκο ςτο μικρόκοςμο 

και ςτο νανόκοςμο.  

7η   Ραίηοντασ με τθν εφαρμογι « geckopad» .  

8η  
Ειςαγωγι ςτθν:  
 Γλϊςςα προγραμματιςμοφ Scratch  
 Εκπαιδευτικι ρομποτικι  

9η-14η  

Καταςκευι:  
 Μοντζλου ςαφρασ από Lego  
 Επιτραπζηιο παιχνίδι με απτικζσ διεπαφζσ ι 

αλλθλεπιδραςτικό παιχνίδι  

15η   Ρροετοιμαςία για το 5 ο  Φεςτιβάλ ΦΕ/ΤΧ  

16η   5ο  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΕ/ΤΧ  

17η  
 Συμπλιρωςθ ερωτθματολογίων τελικισ μζτρθςθσ 

(post)  

 

                                                           
9
 http://iosites.org/5festival-med.jpg  

http://iosites.org/5festival-med.jpg
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1η ςυνϊντηςη: «Καταγραφό αρχικών απόψεων» 

τόχοσ 1θσ ςυνάντθςθσ: 

Καταγραφι των αρχικϊν απόψεων των μακθτϊν για: 
1) το φαινόμενο τθσ ςαφρασ Γκζκο, 
2) τθ νοθματοδότθςθ του όρου «Νανοτεχνολογία» 

Διδακτικά υλικά και μζςα Website: «nanoΑΤΡΑ» 

Φφλλα εργαςίασ Δε δόκθκε 

Διδακτικόσ χρόνοσ 45 λεπτά 

Ερωτθματολόγιο Αρχικισ μζτρθςθσ 2 ζργων (pre) 

 

Κατά τθ διάρκεια τθσ πρϊτθσ ςυνάντθςθσ πραγματοποιικθκε γνωριμία με 

τουσ μακθτζσ και ςυμπλθρϊκθκαν τα ερωτθματολόγια τθσ αρχικισ μζτρθςθσ. Οι 

μακθτζσ ιταν 23 (n2) εκ των οποίων οι δϊδεκα ιταν αγόρια (Βλζπε 2.3) και 

χωρίςτθκαν ςε μικτζσ ομάδεσ, μετά από ςχετικι ςυηιτθςθ με τον δάςκαλο τθσ 

τάξθσ. Ο κάκε μακθτισ τθσ ίδιασ ομάδασ αναλαμβάνει διαφορετικό ρόλο: 

αναγνϊςτθσ, γραμματζασ, χειριςτισ υλικϊν και ςυςκευϊν τεχνολογίασ και 

πειραματιςτισ και μοιράηονται αντίςτοιχα καρτελάκια ςτουσ μακθτζσ. Οι ρόλοι κα 

αλλάηουν κυκλικά και κάκε φορά κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ κα αναλαμβάνει 

καινοφργιο ρόλο ζτςι ϊςτε όλοι να ςυμμετζχουν ενεργά. Θ εκπαιδευτικόσ 

ενθμζρωςε τουσ μακθτζσ ότι κα αςχολθκοφν με κζματα τθσ Νανοτεχνολογίασ και 

με το πζρασ των ςυναντιςεων κα ςυμμετάςχουν ςτο 5ο Φεςτιβάλ ΦΕ/ΤΧ.  

Οι απαντιςεισ ςτα ερωτθματολόγια των παιδιϊν κυμάνκθκαν κυρίωσ, γφρω 

από τθν άποψθ πωσ και θ ικανότθτα τθσ ςαφρασ Γκζκο οφείλεται ςτθν φπαρξθ 

βεντοφηασ ςτα πόδια τθσ και αναφορικά με τον όρο «Νανοτεχνολογία» είτε δεν 

εξζφραςαν κάποια άποψθ ι αποδίδουν ανκρωποκεντρικά χαρακτθριςτικά ςτον 

όρο. Αναλυτικά περιγράφουμε τα αποτελζςματα ςτο 3ο Κεφάλαιο (Βλζπε 3.1.2).  

Στο ςθμείο αυτό να τονιςτεί ότι για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ ζρευνασ 

δθμιουργικθκε ζνασ δικτυακόσ τόποσ (website)10 με τίτλο: «nanoΣΑΥΑ» (Εικόνα 

16) από τον οποίο οι μακθτζσ αντλοφςαν πλθροφορίεσ μζςω εποπτικοφ υλικοφ 

(video, κειμζνων). Οι μακθτζσ πλζον δεν κα ςυλλζγουν πλθροφορίεσ από απλά 

κείμενα ι εικόνεσ που κα είναι εκτυπωμζνα ςε ζνα φφλλο χαρτί ι βίντεο που κα 

υπάρχουν ςτθν επιφάνεια εργαςίασ ενόσ λάπτοπ. Με τον τρόπο αυτό κζλαμε να 
                                                           
10

 https://konstantinasakella.wixsite.com/mystikasauras 

https://konstantinasakella.wixsite.com/mystikasauras
https://konstantinasakella.wixsite.com/mystikasauras


  

 Σελύδα 77  

ενιςχφςουμε τθ διερευνθτικι μζκοδο διδαςκαλίασ και τθν αφξθςθ του 

ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν. Δόκθκε λίγοσ χρόνοσ ςτισ ομάδεσ να εξοικειωκοφν με 

τθ μυςτικι ιςτοςελίδα (όπωσ οι ίδιοι τθν αποκάλεςαν) και ςτθ ςυνζχεια κάκε 

μακθτισ ςυμπλιρωςε τα δυο ζργα του ο ερωτθματολογίου αρχικισ μζτρθςθσ 

(Ρίνακασ 11). 

 

 

 

 

Εικόνα 16: Θ αρχικι ςελίδα (Home page) του Website: «nanoΣΑΥΑ» 
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2η ςυνϊντηςη: «Γνωριμύα με τη ςαύρα Γκϋκο και τισ εφαρμογϋσ που τη 

μιμούνται» 

τόχοι 2θσ ςυνάντθςθσ: 

Οι μακθτζσ να: 
1. Μάκουν χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τθ ςαφρα Γκζκο 
2. Γνωρίςουν τισ εφαρμογζσ που μιμοφνται τθν ικανότθτα τθσ Γκζκο 

Οργάνωςθ τάξθσ Ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία 

Διδακτικά υλικά και μζςα 
Website: «nanoΑΤΡΑ» 
Λάπτοπ και tablet 

Φφλλα Εργαςίασ (ΦΕ) ΦΕ1 

Διδακτικόσ χρόνοσ 45 λεπτά 

Ερωτθματολόγιο Δε δόκθκε 

 

Στθν αρχι τθσ δεφτερθσ ςυνάντθςθσ, πραγματοποιείται «καταιγιςμόσ ιδεϊν» 

(brainstorming) ζτςι ϊςτε οι μακθτζσ να εκφράςουν ελεφκερα τισ αντιλιψεισ του 

για τον όρο «Νανοτεχνολογία» και το φαινόμενο τθσ προςκόλλθςθσ τθσ ςαφρασ. 

Ακολοφκθςε καταγραφι αυτϊν ςτον πίνακα και θ ερϊτθςθ τθσ εκπαιδευτικοφ: 

«Ροιό μυςτικό κρφβει άραγε θ ςαφρα Γκζκο και μπορεί να περπατάει ςε τόςεσ 

πολλζσ και διαφορετικζσ επιφάνειεσ; Ωσ μικροί ερευνθτζσ κα κζλατε να 

μελετιςουμε τθ ςαφρα Γκζκο και να ανακαλφψουμε το υπζροχο μυςτικό τθσ;», θ 

απάντθςθ των μακθτϊν ιταν κετικι.  

Στθ ςυνζχεια, θ εκπαιδευτικόσ μοιράηει το ομαδικό Φφλλα Εργαςίασ 1 

(Ραράρτθμα 1). Οι μακθτζσ παρατθροφν και ςχολιάηουν τουσ μικροφσ επιςτιμονεσ 

ςτθν πρϊτθ ςελίδα του ΦΕ1 και ενκουςιαςμζνοι ρωτάνε αν και αυτοί κα γίνουν 

επιςτιμονεσ, θ απάντθςθ από τθν εκπαιδευτικό είναι κετικι. Οι μακθτζσ 

ακολουκοφν τα βιματα που περιγράφονται ςτο ΦΕ1 ϊςτε να γνωρίςουν τθ ςαφρα 

Γκζκο. Αφοφ περιθγθκοφν ςτθ μυςτικι τουσ ιςτοςελίδα «nanoΑΤΡΑ», ςυλλζγουν 

πλθροφορίεσ για τθ ςαφρα και απαντοφν ςτα ερωτιματα τθσ Δραςτθριότθτασ 1 

(Εικόνα 17).  Στθ ςυνζχεια, πραγματοποιείται ςυηιτθςθ με βάςθ τισ πλθροφορίεσ 

που ςυνζλεξαν. Ζνασ μακθτισ αναφζρει ότι ζχει δει πολλζσ φορζσ ςαμιαμίδι αλλά 

δεν ιξερε ότι λεγόταν ςαφρα Γκζκο. Να ςθμειωκεί ότι επιλζχκθκε το ςυγκεκριμζνο 

φαινόμενο και διδάχκθκε ςε μακθτζσ που ηοφςαν ςε επαρχιακι πόλθ τθσ Δυτικισ 

Μακεδονίασ και ιταν εξοικειωμζνοι με τθ φφςθ και κατά ςυνζπεια με τισ ςαφρεσ. 

Σφμφωνα με ζρευνα των Hutchinson, et al. (2011) αναδεικνφεται ότι οι μακθτζσ 
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ενδιαφζρονται περιςςότερο για κζματα και φαινόμενα τθσ Ν-ΕΤ που ςχετίηονται με 

τθν κακθμερινότθτά τουσ και είναι καινοτόμα. Επίςθσ, τα τελευταία χρόνια θ χριςθ 

παραδειγμάτων τθσ Ν-ΕΤ ζχει προτακεί ωσ μζςο αφξθςθσ του ενδιαφζροντοσ των 

μακθτϊν για τθν επιςτιμθ (Chang, 2006,  Roco, 2003). Ρραγματοποιείται 

ολιγόλεπτθ ςυηιτθςθ μεταξφ τθσ εκπαιδευτικοφ και των ομάδων ςχετικά με τισ νζεσ 

πλθροφορίεσ που ςυνζλεξαν.  

 

  

Εικόνα 17: Οι μακθτζσ ςυλλζγουν πλθροφορίεσ από τθ «nanoΣΑΥΑ» 

 

Οι ομάδεσ προχωροφν ςτο Βιμα 3 και ςτθ Δραςτθριότθτα 2α, παρακολουκοφν 

το βίντεο με τίτλο: «Εφαρμογζσ που μιμοφνται τθ ςαφρα Γκζκο-μζροσ 1». Στόχοσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ είναι οι μακθτζσ να εντοπίςουν, να ςκεφτοφν και να 

αναφζρουν τισ εφαρμογζσ που ζχουν εμπνευςτεί (βιομίμθςθ) από τθν ικανότθτα 

τθσ ςαφρασ. Στο ςυγκεκριμζνο βίντεο οι επιςτιμονεσ μιλοφν για τα επιτεφγματά 

τουσ, φςτερα από μια μακροχρόνια παρατιρθςθ τθσ ςαφρασ, αλλά και ςυνεχϊν 

πειραματιςμϊν ζτςι ϊςτε να μιμθκοφν τθν ικανότθτα τθσ Γκζκο.  

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια που οι μακθτζσ παρακολουκοφςαν το βίντεο θ 

εκπαιδευτικόσ πρόςεξε τον ενκουςιαςμό και το ενδιαφζρον τουσ. Μετά τθν 

παρακολοφκθςθ του βίντεο, δόκθκε χρόνοσ ςτισ ομάδεσ να ςυηθτιςουν μεταξφ 

τουσ και να καταγράψουν τισ απόψεισ τουσ. Μετά, θ εκπαιδευτικόσ ηθτάει από τουσ 

μακθτζσ να τθσ εξθγιςουν με ποιον τρόπο οι επιςτιμονεσ αξιοποίθςαν τθν 

ικανότθτα τθσ ςαφρασ να περπατάει ανάποδα ςτουσ τοίχουσ και τα ταβάνια χωρίσ 

να πζφτει. Κάποιοσ μακθτισ αναφζρει ότι κάποιοι επιςτιμονεσ ζφτιαξαν ζνα 

ρομπότ που ζμοιαηε πολφ με ςαφρα και ςτα πόδια του είχε ζνα μπλε υλικό που το 

https://konstantinasakella.wixsite.com/mystikasauras/efarmoges-meros-2
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βοθκοφςε να ςκαρφαλϊνει ςτο τηάμι (Εικόνα 18). Και ανζφερε χαρακτθριςτικά: 

«Μακάρι να είχαμε και εδϊ το ίδιο ρομπότ, κα  ιταν τζλεια».  

 

 

Εικόνα 18: Το ςτιγμιότυπο του βίντεο με τθ πατοφςα του ρομπότ και το μπλε υλικό 

 

Θ εκπαιδευτικόσ ενκαρρφνει τον μακθτι να ςυνεχίςει και να ςχολιάςει τι άλλο 

είδε ςτο βίντεο. Ζνασ άλλοσ μακθτισ παίρνει το λόγο και ςχολιάηει πωσ μετά ςτο 

βίντεο είδαν κάτι πυροςβζςτεσ να ανεβαίνουν ςε μια ςκάλα ενϊ ζνα κτιριο 

καιγόταν. Στο ςθμείο αυτό τίκεται το ερϊτθμα: «Τι ςχζςθ λοιπόν μπορεί να ζχει το 

ρομπότ ςαφρα, το μπλε υλικό αλλά και οι πυροςβζςτεσ;». Μια ομάδα ςχολιάηει πωσ 

οι επιςτιμονεσ μελετοφν τθν ικανότθτα τθσ ςαφρασ ϊςτε να βρουν ζναν τρόπο για 

να ςϊηουν ηωζσ όταν υπάρχει φωτιά. Ζτςι, αναρωτιοφνται αν οι πυροςβζςτεσ ζχουν 

ςτα χζρια τουσ αυτό το μπλε υλικό που είχε το ρομπότ-ςαφρα τότε κα ζςωηαν τουσ 

ανκρϊπουσ ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ. Χαρακτθριςτικι είναι αυτι θ απάντθςθ όπωσ 

τθν κατζγραψε αυτι θ ομάδα ςτο αντίςτοιχο πεδίο του ΦΕ1 (Εικόνα 19). Συνεπϊσ, 

οι μακθτζσ προβλθματίηονται και αναρωτιοφνται αν οι πυροςβζςτεσ είχαν ςτα 

γάντια τουσ το ίδιο μπλε υλικό με το ρομπότ-ςαφρα κα μποροφςαν να 

ςκαρφαλϊνουν πιο γριγορα ςτα φλεγόμενα κτιρια.  
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Εικόνα 19: Θ απάντθςθ που ςυςχετίηει το ρομπότ-ςαφρα με τουσ πυροςβζςτεσ 

 

Οι ομάδεσ ςυνεχίηουν με το δεφτερο μζροσ τθσ Δραςτθριότθτασ (2β). 

Ραρακολουκοφν από τθ μυςτικι τουσ ιςτοςελίδα το βίντεο: «Εφαρμογζσ που 

μιμοφνται τθ ςαφρα Γκζκο-μζροσ 2» ζτςι ϊςτε να απαντιςουν ςτο εξισ ερϊτθμα: 

«Το διάςτθμα είναι γεμάτο από διαςτθμικά ςκουπίδια!! Άραγε πϊσ μποροφμε να το 

κακαρίςουμε; Ροια είναι θ καλφτερθ επιλογι;»11 ςυμπλθρϊνοντασ τον πίνακα που 

τουσ δίνεται ςτο ΦΕ1 (Ραράρτθμα 1). Στόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ 

είναι οι μακθτζσ να εντοπίςουν ςτο βίντεο τον καταλλθλότερο τρόπο με τον οποίο 

οι αςτροναφτεσ κα μπορζςουν να κακαρίςουν το διάςτθμα από τα διαςτθμικά 

ςκουπίδια. Οι ομάδεσ αφοφ ςυμπλθρϊνουν τον πίνακα ςυηθτοφν με τθν 

εκπαιδευτικό. Θ ςυηιτθςθ επικεντρϊνεται γφρω από τα ςθμεία που τουσ ζκαναν 

εντφπωςθ και τι ςχζςθ ζχει θ ςαφρα Γκζκο με τα διαςτθμικά ςκουπίδια και τον 

κακαριςμό του διαςτιματοσ. Ιδιαίτερθ αίςκθςθ ζκανε ςτουσ μακθτζσ το γεγονόσ 

ότι οι επιςτιμονεσ τθσ NASA μιμικθκαν τθν ικανότθτα τθσ Σαφρασ και 

δθμιοφργθςαν ζνα μθχανιςμό (Εικόνα 20) με τον οποίο οι αςτροναφτεσ μποροφν να 

αρπάηουν βαριά αντικείμενα (10 και 100 κιλϊν). Οι επιςτιμονεσ τθσ NASA 

ονόμαςαν το μθχανιςμό αυτό «Gecko gripper» (Εικόνα 21). Συηθτοφνε πωσ με αυτι 

τθν εφαρμογι κα μποροφςαν να κακαρίςουν και τα διαςτθμικά ςκουπίδια αλλά και 

να δθμιουργθκοφν ρομπότ που κα μποροφν να ςζρνονται γφρω από ζνα διαςτθμικό 

                                                           
11

 Problem solving 
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ςκάφοσ για να επικεωροφν και να το επιδιορκϊνουν. Ζτςι όλεσ οι ομάδεσ 

καταλιγουν πωσ θ καταλλθλότερθ επιλογι είναι το «Gecko gripper».  

 

 

Εικόνα 20: Θ εφαρμογι τθσ NASA από το βίντεο τθσ ιςτοςελίδασ 

 

 

Εικόνα 21: Το «Gecko gripper» ςε δράςθ 

 

Φτάνοντασ ςτο τζλοσ τθσ ϊρασ θ εκπαιδευτικόσ ρωτάει τι κοινό ζχουν τα δυο 

βίντεο που παρακολοφκθςαν οι μακθτζσ. Αμζςωσ οι μακθτζσ ςχολιάηουν πωσ και το 

μπλε υλικό από το πρϊτο βίντεο και το «Gecko gripper» μοιάηουν και είναι 

προϊόντα που μιμοφνται τθ ςαφρα Γκζκο και ζχουν χρθςιμότθτα ςτθν κακθμερινι 

μασ ηωι. Εκτόσ από τον κακαριςμό του διαςτιματοσ οι εφαρμογζσ αυτζσ κα 

χρθςιμεφςουν ςτουσ πυροςβζςτεσ ϊςτε να μποροφν να ςκαρφαλϊνουν ςτισ 

τηαμαρίεσ κτθρίων και να ςβινουν πιο εφκολα και γριγορα τισ φωτιζσ, ϊςτε να 

ςϊηονται ανκρϊπινεσ ηωζσ.  
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3η ςυνϊντηςη: «Διερευνώντασ τουσ 3 κόςμουσ: Μακρόκοςμοσ, 

Μικρόκοςμοσ και Νανόκοςμοσ» 

τόχοι 3θσ ςυνάντθςθσ: 

Οι μακθτζσ να είναι ικανοί να: 
1. Ταξινομοφν αντικείμενα ςτουσ 3 κόςμουσ με κφριο χαρακτθριςτικό το 

όργανο παρατιρθςθσ. 
2. Κατανοοφν ότι ο νανόκοςμοσ είναι πολφ μικρόσ και δεν είναι ορατόσ με 

γυμνό μάτι. 
3. Δίνουν πλθροφορίεσ για το θλεκτρονικό μικροςκόπιο. 

Οργάνωςθ τάξθσ Ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία 

Διδακτικά υλικά και μζςα 
Laptop ι Τablet 
Website: «nanoΑΤΡΑ» 
Θμιδομθμζνθ αφίςα 3 κόςμων 

Φφλλα Εργαςίασ (ΦΕ) ΦΕ2 

Διδακτικόσ χρόνοσ 45 λεπτά 

Ερωτθματολόγιο Δε δόκθκε 

 

Αφοφ πραγματοποιικθκε ολιγόλεπτθ αναςκόπθςθ τθσ προθγοφμενθσ 

ςυνάντθςθσ και οι χειριςτζσ υλικϊν καλοφνται και μοιράηουν τα ςθμερινά ομαδικά 

Φφλλα Εργαςίασ (ΦΕ2) και ότι υλικά υπάρχουν ςτον πάγκο τθσ εκπαιδευτικοφ ςτθν 

αντίςτοιχθ ςτοίβα. Ο γραμματζασ ξεκινάει από τθν πρϊτθ ςελίδα του ΦΕ2 

(Ραράρτθμα ΦΕ2) και διαβάηει το διάλογο των δυο μικρϊν επιςτθμόνων, ςτον 

οποίο ςυνοψίηεται το περιεχόμενο τθσ ςθμερινισ ςυνάντθςθσ. Οι μακθτζσ 

εργάηονται ςτισ ίδιεσ ομάδεσ όπωσ και τθν προθγοφμενθ φορά (με κυκλικι 

εναλλαγι ρόλων) και δεν εντοπίηονται ιδιαίτερα προβλιματα ςυνεργαςίασ. Οι 

ομάδεσ ξεκινάνε με τθ Δραςτθριότθτα 1 και αφοφ παρακολουκιςουν από τθ 

μυςτικι τουσ ιςτοςελίδα τα βίντεο με τίτλο: «Οι κόςμοι και τα όργανα 

παρατιρθςθσ» και «Ο nanoκοςμοσ» ςυμπλθρϊνουν τθν αφίςα των 3 κόςμων.  

Το πρϊτο βίντεο: «Οι κόςμοι και τα όργανα παρατιρθςθσ» δθμιουργικθκε 

για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ ΔΜΑ με τθ βοικεια του λογιςμικοφ: «Powtoon». 

Στόχοσ είναι οι μακθτζσ να γνωρίηουν τουσ τρεισ κόςμουσ (μακρόκοςμοσ, 

μικρόκοςμοσ και νανόκοςμοσ) κακϊσ και τα αντίςτοιχα όργανα παρατιρθςθσ του 

κάκε κόςμου.  Δίνονται παραδείγματα αντικειμζνων των τριϊν κόςμων κακϊσ και 

πλθροφορίεσ για τα όργανα παρατιρθςθσ όπωσ είναι: το γυμνό μάτι, το οπτικό 

μικροςκόπιο και το θλεκτρονικό μικροςκόπιο (Εικόνα 22). Το δεφτερο βίντεο: «Ο 

nanoκοςμοσ» ζχει μεταφραςτεί ςε παλαιότερθ εφαρμογι μιασ ΔΜΑ για τθ Ν-ΕΤ 

https://konstantinasakella.wixsite.com/mystikasauras/gnorizo-toys-3-kosmoys
https://konstantinasakella.wixsite.com/mystikasauras/gnorizo-toys-3-kosmoys
https://konstantinasakella.wixsite.com/mystikasauras/copy-of-gnorizo-toys-3-kosmoys
https://www.powtoon.com/index/
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(Ρζικοσ, 2016) και ο αρχικόσ τίτλοσ του βίντεο είναι: «Do You Know What Nano 

Means?». Το ςυγκεκριμζνο animation βίντεο, δίνει πλθροφορίεσ για το πρόκεμα 

«νάνο» και είναι πολφ ελκυςτικό για μακθτζσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ.  

 

  

  

 

Εικόνα 22: Στιγμιότυπα από τα βίντεο «Οι κόςμοι και τα όργανα παρατιρθςθσ» και «Ο 
nanoκοςμοσ» από τον ιςτότοπο «nanoΣΑΥΑ» 

 

Αφοφ οι μακθτζσ παρακολοφκθςαν αυτά τα βίντεο δθμιοφργθςαν τθ δικι 

τουσ πολυτροπικι αφίςα των τριϊν κόςμων. Συμπλθρϊνουν τθν αφίςα με τισ 

εκτυπωμζνεσ εικόνεσ αντικειμζνων (ςκφλοσ, μυρμιγκι, ιόσ, ερυκρό αιμοςφαίριο, 

κφτταρο, DNA) και οργάνων παρατιρθςθσ (γυμνό μάτι, οπτικό και θλεκτρονικό 

μικροςκόπιο) (Ραράρτθμα ΦΕ2). Στθ ςυνζχεια, μζλθ μιασ ομάδασ παρουςιάηουν τθν 

αφίςα τουσ ςτθν υπόλοιπθ τάξθ (Εικόνα 23 και Εικόνα 24). Ζτςι πραγματοποιείται 

ςυηιτθςθ για το ποιο ιταν το κριτιριο των μακθτϊν να τοποκετιςουν ςε αυτζσ τισ 

κζςεισ τα αντικείμενα και θ εκπαιδευτικόσ κατευκφνει τθ ςυηιτθςθ.  

Συνεχίηουν με τθ Δραςτθριότθτα 2α, όπου καλοφνται να κόψουν κάκετα ζνα 

χαρτάκι μικουσ 15 εκατοςτϊν. Ρρζπει να κρατιςουν τθ μια άκρθ του και με το 

ψαλίδι να κόψουν ςτθ μζςθ και μετά ξανά ςτθ μζςθ, για όςεσ περιςςότερεσ φορζσ 

μποροφν. Αφοφ κόψουν το χαρτάκι πρζπει με τθ βοικεια τθσ αφίςασ: «Κόβοντασ 

ζνα χαρτάκι μζχρι το νάνο» (Ραράρτθμα ΦΕ2) πρζπει να ςκεφτοφν με τθν ομάδα 

https://konstantinasakella.wixsite.com/mystikasauras/copy-of-gnorizo-toys-3-kosmoys
https://konstantinasakella.wixsite.com/mystikasauras/copy-of-gnorizo-toys-3-kosmoys
file:///C:/Users/KonstantinaSakellari/Desktop/Sakellari_thesis_92.docx%23_Παραρτήματα
file:///C:/Users/KonstantinaSakellari/Desktop/Sakellari_thesis_92.docx%23_Παραρτήματα
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τουσ πόςεσ φορζσ ζπρεπε να κόψουν ακόμθ το χαρτάκι ϊςτε να φτάςει ςε μζγεκοσ 

νάνο ι αλλιϊσ ςτον νανόκοςμο. Στθν ςυγκεκριμζνθ αφίςα πρζπει να εντοπίςουν 

κάποια βαςικά αντικείμενα αναφοράσ του νανόκοςμου που ζμακαν ςτθν 

προθγοφμενθ δραςτθριότθτα (Ιόσ, DNA) και να ςκεφτοφν ότι για να φτάςω ςτθν 

νανοκλίμακα πρζπει να κόψω ακόμθ τόςεσ φορζσ ϊςτε να φτάςω μεταξφ Ιοφ και 

DNA. Οι ομάδεσ όπωσ ιταν αναμενόμενο κατάφεραν να κόψουν το χαρτάκι 7 με 8 

φορζσ και για να φτάςουν ςτθν κλίμακα του νάνο υπολείπονταν άλλεσ 14 με 13 

φορζσ αντίςτοιχα.  

Το δεφτερο μζροσ τθσ δραςτθριότθτασ (2β) ςχετίηεται με το μικοσ τθσ 

παλάμθσ τουσ, όχι ςε εκατοςτόμετρα αλλά ςε νανόμετρα! Ριο ςυγκεκριμζνα, οι 

μακθτζσ ςχεδιάηουν τθ παλάμθ τουσ ςτθν αντίςτοιχο περιοχι του ΦΕ2 και μετροφν 

το μικοσ τθσ ςε νανόμετρα. Οι μακθτζσ ενκουςιάηονται μόλισ ανακαλφπτουν πωσ θ 

παλάμθ τουσ είναι γφρω ςτα 160-170 εκατομμφρια νανόμετρα!! 

 

 

 

Εικόνα 23: Οι μακθτζσ δθμιουργοφν τθν 
αφίςα των 3 κόςμων 

Εικόνα 24: Θ τελικι μορφι τθσ αφίςασ των 3 
κόςμων 



  

 Σελύδα 86  

4η ςυνϊντηςη: «Το φαινόμενο τησ ςαύρασ Γκϋκο ςτο μακρόκοςμο» 

τόχοι 4θσ ςυνάντθςθσ: 

Οι μακθτζσ να είναι ικανοί να: 
Ρειραματίηονται με πραγματικά υλικά 

Οργάνωςθ τάξθσ Ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία 

Διδακτικά υλικά και μζςα 
Τablet και smartphones 
Εφαρμογι «HP Reveal» 
Ξφλινεσ πατοφςεσ με βεντοφηεσ, νφχια και μαγνιτεσ 

Φφλλα Εργαςίασ (ΦΕ) ΦΕ3 

Διδακτικόσ χρόνοσ 45 λεπτά 

Ερωτθματολόγιο Δε δόκθκε 

 

Στθν αρχι τθσ ςυνάντθςθσ πραγματοποιικθκε ςυηιτθςθ για τουσ τρεισ 

κόςμουσ και τθν αφίςα που είχαν καταςκευάςει οι μακθτζσ ςτθν προθγοφμενθ 

ςυνάντθςθ. Οι μακθτζσ αναφζρκθκαν με ευκολία ςτουσ τρεισ κόςμουσ και τα 

αντίςτοιχα όργανα παρατιρθςισ τουσ.  

Στθ ςυνζχεια, οι χειριςτζσ υλικϊν μοίραςαν τα ομαδικά φφλλα εργαςίασ ΦΕ3, 

τα tablet και τισ εικόνεσ με τθ ςαφρα Γκζκο (Ραράρτθμα 2). Ξεκινϊντασ για ακόμθ 

μια φορά από τθν πρϊτθ ςελίδα και το διάλογο των δυο μικρϊν επιςτθμόνων, οι 

μακθτζσ ειςάγονται ςτο ςθμερινό ςτόχο τθσ ςυνάντθςθσ που δεν είναι άλλοσ από 

τθν ανακάλυψθ του μυςτικοφ τθσ ςαφρασ Γκζκο μζςω πραγματικϊν πειραμάτων.  

Στθν Δραςτθριότθτα 1, οι μακθτζσ κα παρακολουκιςουν ζνα βίντεο με τθ 

ςαφρα να ςκαρφαλϊνει ςε διάφορεσ επιφάνειεσ. Ιδιαιτερότθτα αποτελεί το γεγονόσ 

ότι το βίντεο κα προβλθκεί μζςω τθσ εφαρμογισ τθσ Επαυξθμζνθσ 

πραγματικότθτασ «HP Reveal»12 (προθγοφμενοσ τίτλοσ: Aurasma). Για τθν 

ενεργοποίθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ απαραίτθτο είναι 

ζνα ερζκιςμα ι κάποιο ςθμάδι, που ςτθν προκείμενθ περίπτωςθ είναι μια ςτατικι 

εικόνασ ςαφρασ Γκζκο θ οποία εντοπίηεται από τθν κάμερα του tablet και 

ενεργοποιεί τθν προβολι του βίντεο (Johnson et al., 2010). Κατά κάποιο τρόπο 

μποροφμε να ποφμε ότι οι πλθροφορίεσ «ηωντανεφουν» (Lee, 2012). Οι μακθτζσ 

παρακολουκοφν με ενδιαφζρον το βίντεο και αρχίηουν να κουνάνε το tablet ϊςτε 

να δοφνε τι κα ςυμβεί. Το βίντεο ςυνεχίηει να παίηει και να «κουνιζται» ςφμφωνα 

με τισ κινιςεισ των μακθτϊν (Βλζπε Εικόνα 25). Με τον τρόπο αυτό ενιςχφεται θ 

                                                           
12

 https://studio.aurasma.com/ 

https://studio.aurasma.com/
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ενςϊματθ μάκθςθ κακϊσ ςυνδυάηεται θ φυςικι κίνθςθ του ςϊματοσ με τισ 

αναπαραςτάςεισ των ψθφιακϊν μζςων. Το βίντεο τθσ επαυξθμζνθσ 

πραγματικότθτασ προςφζρει καινοφργιεσ δυνατότθτεσ ςτθν αναπαράςταςθ 

αφθρθμζνων εννοιϊν (Furió et al., 2013). Ζτςι, οι μακθτζσ απαντοφν ςτο ερϊτθμα 

τθσ πρϊτθσ δραςτθριότθτασ, δθλαδι ςε ποιεσ επιφάνειεσ μπορεί να ςκαρφαλϊςει 

θ Γκζκο χωρίσ να πζφτει. Τζτοιεσ επιφάνειεσ είναι: πλαςτικό τραπζηι, γυαλί, τοίχοσ, 

χαρτί και δζντρο.  

 

Εικόνα 25: Οι μακθτζσ «ηωντανεφουν» τισ πλθροφορίεσ με το «HP Reveal» 

 

Στθ ςυνζχεια, θ εκπαιδευτικόσ ηθτάει από τουσ χειριςτζσ των υλικϊν να 

παραλάβουν τισ ξφλινεσ πατοφςεσ που υπάρχουν ςτον κεντρικό πάγκο. Για τισ 

ανάγκεσ τθσ ΔΜΑ, δθμιουργικθκαν ξφλινεσ πατοφςεσ που μοντελοποιοφν τισ 

βαςικζσ εναλλακτικζσ ιδζεσ των μακθτϊν για το φαινόμενο τθσ ςαφρασ Γκζκο 

(Εικόνα 26). 

 

Εικόνα 26: Οι ξφλινεσ πατοφςεσ με βεντοφηεσ, νφχια- καρφιά και μαγνιτεσ13 

                                                           
13

 Ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ ςτο φίλο και ςυνεργάτθ Ρζϊκο Γιϊργο για τθν καταςκευι τουσ! 

   



  

 Σελύδα 88  

Για κάκε μια εναλλακτικι ιδζα οι μακθτζσ καλοφνται να ελζγξουν μζςω 

πειραματιςμϊν ςε ποιεσ από τισ επιφάνειεσ που μια ςαφρα μπορεί να ςκαρφαλϊνει 

και να περπατάει αψθφϊντασ τθ βαρφτθτα, οι ξφλινεσ αυτζσ πατοφςεσ 

«ςτθρίηονται». Οι μακθτζσ ζχουν τθν ευκαιρία να πειραματιςτοφν μζςα και ζξω από 

τθ ςχολικι τάξθ, γεγονόσ που τουσ ενκουςιάηει εμφανϊσ (Εικόνα 27).  
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Εικόνα 27: Οι μακθτζσ πειραματίηονται με τισ ξφλινεσ πατοφςεσ μεταξφ άλλων ςε κρανία, 
πόρτεσ και κορμοφσ δζντρων 

 

Αφοφ επιςτρζψουν ςτθν αίκουςα ςυμπλθρϊνουν τουσ 3 πίνακεσ τθσ δεφτερθσ 

Δραςτθριότθτασ του ΦΕ3 (Ραράρτθμα 1). Για κάκε πίνακα που ςυμπλθρϊνουν 

πρζπει να αναρωτθκοφν, να ςυηθτιςουν με τα μζλθ τθσ ομάδασ τουσ και να 

απαντιςουν ςε μια ςειρά ερωτθμάτων. Για τθν περίπτωςθ τθσ ξφλινθσ πατοφςασ με 

τισ βεντοφηεσ τα ερωτιματα είναι: «Σο μυςτικό τθσ ςαφρασ οφείλεται ςτθν φπαρξθ 

βεντοφηασ ςτισ πατοφςεσ τθσ;» και «Πϊσ φτάςατε ςε αυτό το ςυμπζραςμα;». Πταν 

οι ομάδεσ ςυμπλιρωςαν και τουσ τρεισ πίνακεσ θ εκπαιδευτικόσ προκάλεςε 

κακοδθγοφμενθ ςυηιτθςθ. Οι ομάδεσ ανζφεραν χαρακτθριςτικά ότι για καμία 

περίπτωςθ δεν μποροφν να είναι ςίγουροι αφοφ οι εκάςτοτε πατοφςεσ ςε κάποιεσ 

από αυτζσ τισ επιφάνειεσ «ςτθρίηονται» και ςε κάποιεσ όχι, ενϊ θ ςαφρα Γκζκο 

περπατάει ςε όλεσ. Μόνοι τουσ ςυμπζραναν πωσ θ ξφλινθ πατοφςα με τισ βεντοφηεσ 

ζχει τθν ικανότθτα να «ςτθρίηεται» ςε λείεσ και πλαςτικζσ επιφάνειεσ ενϊ δεν 

μπορεί ςε τραχιζσ, όπωσ είναι ο τραχφσ τοίχοσ ι τα δζντρα. Για τθν πατοφςα με τα 

καρφιά-νφχια ανζφεραν ότι δεν μπορεί ςε καμία περίπτωςθ να «ςτθριχκεί» ςε λείεσ 

επιφάνειεσ όπωσ θ άκρθ του κρανίου ι το τηάμι και χρειάηεται τραχιζσ επιφάνειεσ. 
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Αλλά αναφερόμενοι ςτθ ςαφρα είπαν ότι εκείνθ μπορεί να «ςτθριχκεί» και να 

περπατιςει ςτισ παραπάνω λείεσ επιφάνειεσ. Τζλοσ, για τισ πατοφςεσ με τουσ 

μαγνιτεσ, ανζφεραν ότι μόνο ςε μεταλλικζσ επιφάνειεσ μποροφν να ςτθρίηονται 

αλλά ςε καμία από τισ επιφάνειεσ που είδαν τθ Γκζκο. Ζτςι άρχιςαν να 

αναρωτιοφνται και να λζνε ότι καμία από αυτζσ τισ περιπτϊςεισ δεν λφνει το 

μυςτιριο. Χαρακτθριςτικι είναι θ απάντθςθ μιασ ομάδασ που φαίνεται ςτθν Εικόνα 

28. Οι μακθτζσ δεν μποροφν να απαντιςουν με ςιγουριά αν υπάρχουν βεντοφηεσ 

ςτα πόδια τθσ ςαφρασ κακϊσ οι βεντοφηεσ δεν «ςτερεϊνονται» ςε όλεσ τισ 

επιφάνειεσ που μια Γκζκο περπατάει.  

Οι μακθτζσ προβλθματίηονται και αρχίηουν να αναρωτιοφνται με ποιον τρόπο 

τελικά καταφζρνει και περπατάει κατακόρυφα ςτθν άκρθ του πλαςτικοφ τραπεηιοφ, 

ςτον τραχφ τοίχο, ςτο τηάμι αλλά και ςτουσ κορμοφσ των δζντρων. Ρροχωροφν ςτο 

τελευταίο ερϊτθμα του ΦΕ3 όπου ο μικρόσ επιςτιμονεσ τουσ ρωτάει τι πρζπει να 

κάνουν άλλο για να ανακαλφψουν το μυςτικό τθσ ςαφρασ (Ραράρτθμα ΦΕ3). Θ 

εκπαιδευτικόσ για να βοθκιςει λίγο τθ ςκζψθ των μακθτϊν τουσ ηθτάει να 

κυμθκοφν με τι είχαν αςχολθκεί ςτθν προθγοφμενθ ςυνάντθςθ. Τότε οι μακθτζσ 

κυμοφνται τουσ 3 κόςμουσ και όλοι μαηί αποφαςίηουν πωσ πρζπει να δοφνε πιο 

κοντά ςτθν πατοφςα τθσ είτε με το μικροςκόπιο του ςχολείου είτε με ζνα 

θλεκτρονικό μικροςκόπιο. Θ εκπαιδευτικόσ αποκρίνεται κετικά και τουσ τονίηει πωσ 

αυτόσ είναι ο ςκοπόσ τθσ επόμενθσ τουσ ςυνάντθςθσ.  

 

 

Εικόνα 28: Χαρακτθριςτικι απάντθςθ ομάδα μετά από τουσ πειραματιςμοφσ με τισ ξφλινεσ 
πατοφςεσ 
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5η και 6η ςυνϊντηςη: «Το φαινόμενο τησ ςαύρασ Γκϋκο ςτο μικρόκοςμο 

και το νανόκοςμο» 

τόχοι 5θσ και 6θσ ςυνάντθςθσ: 

Οι μακθτζσ να είναι ικανοί να:  
1) Ρεριγράφουν το φαινόμενο τθσ ςαφρασ Γκζκο ςε μικροςκοπικό και 

νανοςκοπικό επίπεδο. 
2) Ηωγραφίηουν τα δάχτυλά τθσ ςτο μικρόκοςμο και το νανόκοςμο. 
3) Εντοπίηουν τισ ςθμαντικότερεσ βαςικζσ λζξεισ ι/και φράςεισ για τθν ικανότθτα 

τθσ ςαφρασ. 
4) Αναπτφςςουν το ςυλλογιςμό: Πςο μεγαλφτερθ είναι θ επιφάνεια επαφισ του 

νανοτριχιδίου με τον τοίχο, τόςο ιςχυρότερθ είναι θ προςκόλλθςθ. 

Οργάνωςθ τάξθσ Ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία 

Διδακτικά υλικά και μζςα 

Τablet και smartphones 
Εφαρμογι «HP Reveal» 
Website: «nanoΑΤΡΑ» 
Αφίςα 3 κόςμων 3θσ ςυνάντθςθσ 

Φφλλα Εργαςίασ (ΦΕ) Ατομικό ΦΕ4  

Διδακτικόσ χρόνοσ 90 λεπτά 

Ερωτθματολόγιο Δε δόκθκε 

 

Το Φφλλο Εργαςίασ 4, αρχικά είχε ςχεδιαςτεί να εφαρμοςτεί ςε μια 

ςυνάντθςθ. Πμωσ, ο όγκοσ των πλθροφοριϊν και των δραςτθριοτιτων οδιγθςαν 

τθν εκπαιδευτικό να διακζςει δυο ςυναντιςεισ, δθλαδι δυο 45λεπτα. Επίςθσ, 

επειδι κεωρικθκε ςθμαντικό όλοι οι μακθτζσ να ςχεδιάςουν το δάχτυλο τθσ 

ςαφρασ ςτο μικρόκοςμο και ςτο νανόκοςμο (Δραςτθριότθτα 1α και 1β), οι μακθτζσ 

εργάςτθκαν ςε ομάδεσ αλλά ςυμπλιρωςαν ατομικό φφλλο εργαςίασ.  

Στθν αρχι τθσ ςυνάντθςθσ πραγματοποιικθκε ολιγόλεπτθ ςυηιτθςθ ςχετικά 

με το κζμα που είχαν πραγματευκεί οι ομάδεσ τθν προθγοφμενθ φορά. Οι μακθτζσ 

ανζφεραν ότι δεν μποροφςαν, με τα μζχρι τϊρα δεδομζνα, να εξάγουν ζνα 

ςυμπζραςμα για το τι ζχει θ ςαφρα ςτθν πατοφςα και δεν πζφτει από τισ 

επιφάνειεσ. Διατφπωςαν τθν άποψθ ότι πρζπει να κοιτάξουν πιο βακιά ςτθν 

πατοφςα τθσ, άρα να μπουν με κάποιο τρόπο ςτο μικρόκοςμο και το νανόκοςμο τθσ 

πατοφςασ.  

Οι χειριςτζσ των υλικϊν μοίραςαν τα ατομικά φφλλα εργαςίασ και ο 

γραμματζασ διάβαςε το διάλογο ςτθ πρϊτθ ςελίδα του ΦΕ4. Στθ ςυνζχεια, δόκθκε 

χρόνοσ ϊςτε οι ομάδεσ να επεξεργαςτοφν τα δυο μζρθ τθσ πρϊτθσ δραςτθριότθτασ.  
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Δραςτθριότθτα 1α: Ο χειριςτισ των υλικϊν 

παραλαμβάνει από το κεντρικό πάγκο υλικϊν μια 

φωτογραφία με τθν πατοφςα τθσ ςαφρασ (Εικόνα 

29). Με τθ βοικεια τθσ εφαρμογισ «HP Reveal» 

οι μακθτζσ παρακολουκοφν τισ ςταδιακζσ 

μεγεκφνςεισ τθσ πατοφςασ τθσ ςαφρασ, 

ξεκινϊντασ από το μακρόκοςμο και 

καταλιγοντασ ςτο μικρόκοςμο. Το tablet με τθν 

εφαρμογι «HP Reveal»  λειτοφργθςε ςαν οπτικό 

μικροςκόπιο. Ζτςι είχαν τθ δυνατότθτα κινοφντασ 

το tablet όλο και πιο κοντά ςτθν εικόνα, να 

μποφνε μζςα ςτον μικρόκοςμο του δαχτφλου μιασ ςαφρασ. Στθν ουςία, είδαν πωσ 

φαίνεται το δάχτυλο τθσ Γκζκο όταν το παρατθρεί κάποιοσ με ζνα οπτικό 

μικροςκόπιο.  

Θ εκπαιδευτικόσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ δραςτθριότθτασ παρακολουκοφςε 

τισ ομάδεσ  χωρίσ να παρεμβαίνει. Μόλισ οι μακθτζσ είδαν τισ τρίχεσ (setae) που 

ζχει κάκε δάχτυλο τθσ ςαφρασ (χωρίσ όμωσ να αντιλθφκοφν τι ακριβϊσ ιταν) 

κάποιοι παραξενεφτθκαν και άρχιςαν να αναρωτιοφνται (Εικόνα 30).  

 

 

Εικόνα 30: Απόςπαςμα από το βίντεο που προβαλλόταν μζςω τθσ 
εφαρμογισ επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ και ζδειχνε τισ ςταδιακζσ 

μεγεκφνςεισ ςτο δάχτυλο τθσ ςαφρασ ςε μικροςκοπικι κλίμακα 

Πθγι: https://www.youtube.com/watch?v=IkV1zMh_GQk  

 

Εικόνα 29: Θ πατοφςα τθσ Γκζκο 
για τθ Δραςτθριότθτα 1α 

Setae 

https://www.youtube.com/watch?v=IkV1zMh_GQk
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Ο κάκε μακθτισ αφοφ ιρκε ςε επαφι με τθν εφαρμογι τθσ επαυξθμζνθσ 

πραγματικότθτασ και είδε τισ ςταδιακζσ μεγεκφνςεισ του δαχτφλου τθσ ςαφρασ, 

κλικθκε να απαντιςει ςτο ερϊτθμα: «Ρωσ μοιάηει το δάχτυλο τθσ ςαφρασ ςτο 

μικρόκοςμο;» θ απάντθςι του ζπρεπε να περιζχει και λόγια και ςχιμα/ηωγραφιά. 

Στόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ατομικισ δραςτθριότθτασ ιταν όλοι οι μακθτζσ 

ξεχωριςτά να προςπακιςουν να ηωγραφίςουν χοντρζσ τρίχεσ ςτο μικρόκοςμο. Θ 

εκπαιδευτικόσ παρατθροφςε όλθ τθ διαδικαςία χωρίσ όμωσ να  παρεμβαίνει και 

ζδωςε αρκετό χρόνο ςτουσ μακθτζσ να ηωγραφίςουν. Από τθν προςωπικι 

παρατιρθςθ τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ διαπίςτωςε ότι οι μακθτζσ είχαν 

δυςκολία και χρειάςτθκε αρκετόσ χρόνοσ ϊςτε να αποτυπϊςουν ςτο χαρτί πωσ 

μοιάηει το δάχτυλο ςτον μικρόκοςμο. Αυτόσ ιταν και ο βαςικόσ λόγοσ που για το 

ςυγκεκριμζνο ΦΕ χρειάςτθκαν δυο ςυναντιςεισ, κάτι που δεν είχε προβλεφκεί ςτον 

αρχικό ςχεδιαςμό.  

Από τουσ 23 μακθτζσ, οι 15 ηωγράφιςαν πωσ αντιλιφκθκαν ότι είναι το 

δάχτυλο τθσ ςαφρασ ςτο μικρόκοςμο με τθ βοικεια των ςταδιακϊν μεγεκφνςεων. 

Αρκετοί μακθτζσ παρομοίαςαν το τριχίδιο (setae) με χνοφδι, άλλοι πάλι με 

κουνουπίδι, με χνοφδι/κουνουπίδι, με χαλί, με κλωςτζσ και με τρίχεσ. Βζβαια δεν 

ζλειψαν και οι μακθτζσ που ςχεδίαςαν ζνα δάχτυλα και του ζβαλαν απλζσ γραμμζσ. 

Ενδεικτικά, παρακάτω παρουςιάηονται μερικά από αυτά τα ςχζδια/ηωγραφιζσ 

(Εικόνα 31). 
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Εικόνα 31: Σχζδια με το δάχτυλο τθσ ςαφρα ςτο μικρόκοςμο 

 

Δραςτθριότθτα 1β: Mοιράςτθκε ςε κάκε 

ομάδα από μια φωτογραφία (Εικόνα 32) 

με το δάχτυλο τθσ ςαφρασ Γκζκο. Με τθ 

βοικεια τθσ εφαρμογισ «HP Reveal» οι 

μακθτζσ είδαν ςταδιακζσ μεγεκφνςεισ 

του δαχτφλου τθσ ςαφρασ, ξεκινϊντασ 

από το μακρόκοςμο (lamellae) μετά με 

ςταδιακζσ μεγεκφνςεισ ειςιχκθςαν ςιγά 

ςιγά ςτο μικρόκοςμο και είδα τα τριχίδια 

(setae) και κατζλθξαν ςτο νανόκοςμο όπου είδα τα εκατομμφρια νανοτριχίδια ι 

αλλιϊσ τισ ςπάτουλεσ (spatula). Στθν προκείμενθ περίπτωςθ το table λειτοφργθςε 

ςαν θλεκτρονικό μικροςκόπιο. Ζτςι μπόρεςαν να δοφνε πωσ είναι το δάχτυλο τθσ 

ςαφρασ ςτθ νανοκλίμακα (Εικόνα 33). Είδαν δθλαδι το δάχτυλο (ειδικό) για να 

μπορζςουν να καταλιξουν και να γενικεφςουν πωσ κάκε δάχτυλο είναι ζτςι και 

ςυνεπϊσ όλθ θ πατοφςα.  

Και ςε αυτι τθ δραςτθριότθτα ο κάκε μακθτισ αφοφ ιρκε ςε επαφι με τθν 

εφαρμογι τθσ επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ και είδε τισ ςταδιακζσ μεγεκφνςεισ 

από δάχτυλο τθσ ςαφρασ (Εικόνα 34), ζπρεπε να το ηωγραφίςει ςτο νανόκοςμο. 

Στουσ μακθτζσ δόκθκε αρκετόσ χρόνοσ για να ςχεδιάςουν πωσ μοιάηει το δάχτυλο 

ςτθ νανοκλίμακα. Στόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ ιταν οι μακθτζσ να 

 

Εικόνα 32: Το δάχτυλο  τθσ Γκζκο για τθ 
Δραςτθριότθτα 1β 
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ηωγραφίςουν τισ απολιξεισ τθσ τρίχασ ςτο νανόκοςμο, δθλαδι τα νανοτριχίδια 

(spatulae). Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ οι 15 από τουσ 23 μακθτζσ ςχεδίαςαν το 

δάχτυλο. Ρολλοί μακθτζσ ςχεδίαςαν το δάχτυλο και ανζφεραν ότι ζχει κάτι που 

μοιάηει με πολφ λεπτζσ τρίχεσ ακόμθ και πιο λεπτζσ από του ανκρϊπου. Στθ 

ςυνζχεια παρουςιάηονται ενδεικτικά κάποια από αυτά τα ςχζδια (Εικόνα 35). 

 

 

 

Εικόνα 33: Με τθ βοικεια τθσ εφαρμογισ «HP Reveal» μζςω ςταδιακϊν μεγεκφνςεων 
φαίνονται τα νανοτριχίδια που ζχει κάκε δάχτυλο τθσ ςαφρασ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 34: Απόςπαςμα από το βίντεο που προβαλλόταν μζςω τθσ εφαρμογισ 
επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ και ζδειχνε τισ ςταδιακζσ μεγεκφνςεισ ςτο δάχτυλο 

τθσ ςαφρασ ςτθ νανοκλίμακα 

Πθγι: https://www.youtube.com/watch?v=IkV1zMh_GQk  

https://www.youtube.com/watch?v=IkV1zMh_GQk
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Εικόνα 35: Σχζδια με το δάχτυλο τθσ ςαφρα ςτο νανόκοςμο 

 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ των δραςτθριοτιτων δόκθκε χρόνοσ ςτα μζλθ κάκε 

ομάδασ να ςυηθτιςουν μεταξφ τουσ. Στθ ςυνζχεια, ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ να 

δείξουν τι ηωγραφιζσ τουσ και ακολοφκθςε κακοδθγοφμενθ ςυηιτθςθ. Στθν αρχι 

δυςκολεφτθκαν να προςδιορίςουν ότι αυτό που ζβλεπαν είναι τρίχεσ. Ζτςι, οι 

μακθτζσ ηιτθςαν να ξαναδοφν με τθ βοικεια τθσ εφαρμογισ, τισ ςταδιακζσ 

μεγεκφνςεισ του ποδιοφ τθσ ςαφρα και ιςχυρίςτθκαν ότι ίςωσ θ απάντθςθ κρφβεται 

ςτισ πολλζσ και μικρζσ τρίχεσ που υπάρχουν πάνω ςτισ πιο μεγάλεσ τρίχεσ. Ζτςι, 

ξεκίνθςαν να εκφράηουν τθν άποψθ πωσ το κάκε δάχτυλο τθσ ςαφρασ ζχει πάρα 

πολλζσ τρίχεσ και κάκε τρίχα από αυτζσ ςτο τζλοσ τθσ ζχει και άλλεσ τρίχεσ. Κάποια 
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μακιτρια πετάχτθκε και ανζφερε πωσ αυτζσ οι τρίχεσ που ζχουν ςτθν άκρθ και 

άλλεσ τρίχεσ τθσ κυμίηουν τθν ψαλίδα που ζχει ςτα μαλλιά τθσ. Δθλαδι, ότι θ μια 

τρίχα ςπάει ςε περιςςότερεσ. Θ εκπαιδευτικόσ ηιτθςε από τθν μακιτρια να 

καταγράψει τθν άποψι τθσ και να ςυνεχίςουν ςτθν επόμενθ ςυνάντθςθ (6θ 

ςυνάντθςθ) όπωσ και ζγινε.  

Τθν επόμενθ μζρα οι μακθτζσ ςυνζχιςαν με το ΦΕ4 και τθ δεφτερθ 

δραςτθριότθτα. Ραρακολοφκθςαν το βίντεο με τίτλο: «Το μυςτικό τθσ ςαφρασ» και 

για τισ ανάγκεσ τθσ ΔΜΑ το επεξεργαςτικαμε αφαιρϊντασ το κομμάτι που ζλεγε για 

τισ διαμοριακζσ δυνάμεισ «van der Waals» κακϊσ ςτόχοσ μασ ιταν οι μακθτζσ να 

είναι ικανοί να περιγράφουν το φαινόμενο και όχι να το εξθγοφν με βάςθ τουσ 

νόμουσ τθσ φυςικισ. Επίςθσ, προςτζκθκαν και ελλθνικοί υπότιτλοι, κακϊσ το αρχικό 

βίντεο με τίτλο: «How do geckos defy gravity?» ιταν ςτα αγγλικά. Ρρόκειται για ζνα 

animation βίντεο που ζδειχνε το πόδι τθσ ςαφρασ με τα εκατομμφρια νανοτριχίδια, 

κακϊσ επίςθσ παρουςίαηε και τθν επιςτθμονικι ορολογία τουσ. Το δεφτερο βίντεο 

περιζγραφε τθν ιεραρχικι δομι του πζλματοσ τθσ ςαφρασ μζςα από εικόνεσ 

θλεκτρονικοφ μικροςκοπίου.  

Μετά τθν προβολι του βίντεο οι μακθτζσ ςυηιτθςαν με τα μζλθ τθσ ομάδασ 

τουσ ϊςτε να καταγράψουν τισ λζξεισ ι φράςεισ που κεωροφςαν πιο ςθμαντικζσ για 

να περιγράψουν πωσ καταφζρνει θ ςαφρα Γκζκο να περπατάει ςε διάφορεσ 

επιφάνειεσ υπερνικϊντασ τθ βαρφτθτα (Ραράρτθμα ΦΕ4). Οι μακθτζσ 

ςυμπλιρωςαν τισ λζξεισ και φράςεισ: setae, spatulae, ςπάτουλεσ, τρίχεσ, 2 

διςεκατομμφρια ςπάτουλεσ, ςτθν κορυφι τθσ τρίχασ υπάρχει άλλθ τρίχα. Μια 

ενδεικτικι απάντθςθ μακθτι φαίνεται ςτθν Εικόνα 36.  

 

Εικόνα 36: Σθμαντικζσ λζξεισ ι φράςεισ για τθν ικανότθτα τθσ ςαφρασ Γκζκο 
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Στθ ςυνζχεια, οι μακθτζσ ζπρεπε να ηωγραφίςουν τθν πατοφςα τθσ ςαφρασ 

ςτθριηόμενοι ςτισ ςθμαντικζσ λζξεισ ι/και φράςεισ και ςτα βίντεο που 

παρακολοφκθςαν. Ππωσ και ςτθν προθγοφμενθ δραςτθριότθτα, οι μακθτζσ 

αντιμετϊπιςαν δυςκολίεσ ςτο ςχεδιαςμό. Θ πιο αντιπροςωπευτικι απάντθςθ-

ςχζδιο παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 37.  

 

 

Εικόνα 37: Αντιπροςωπευτικό ςχζδιο μακθτι που εξθγεί τθν ικανότθτα τθσ ςαφρασ Γκζκο 

 

Ακολοφκθςε ςυηιτθςθ ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ κακϊσ και παρουςίαςθ του 

βίντεο για δεφτερθ φορά όμωσ αυτι τθ φορά θ εκπαιδευτικόσ το ςταματοφςε και 

ζκετε ερωτιματα. Οι μακθτζσ διαπίςτωςαν ότι ςε κάκε δάχτυλο τθσ ςαφρασ 

υπάρχουν πολλζσ, ίςωσ και εκατομμφρια, τρίχεσ τα setae και κάκε μια από αυτζσ τισ 

τρίχεσ ζχει ςτο τζλοσ άλλεσ μικρότερεσ τρίχεσ. Θ εκπαιδευτικόσ παρουςίαςε τισ 

εικόνεσ από τισ κορυφογραμμζσ (lamellae), τα τριχίδια (setae) και τα νανοτριχίδια 

(spatulae) που είχαν δει οι μακθτζσ ςτο animation βίντεο και τουσ ηιτθςε να τισ 

ταξινομιςουν ςτθν αφίςα των 3 κόςμων που είχαν φτιάξει ςτθν 3θ ςυνάντθςθ 

(Εικόνα 38). 

Στθ ςυνζχεια, θ εκπαιδευτικόσ πρόβαλε το δεφτερο μζροσ του βίντεο που 

ζδειχνε τθν ιεραρχικι δομι του πζλματοσ με φωτογραφίεσ θλεκτρονικοφ 

μικροςκοπίου (SEM) και επικεντρωνόταν ςτθν εξιγθςθ του φαινομζνου τθσ 

προςκόλλθςθσ τθσ ςαφρασ, με τθ βοικεια τθσ επιφάνειασ επαφισ. Ο κφριοσ ςκοπόσ 

τθσ παρουςίαςθσ τουσ ςυγκεκριμζνου βίντεο ιταν οι μακθτζσ να κατανοιςουν, και 

να αναπτφξουν το ςυλλογιςμό: «Πςο μεγαλφτερθ είναι θ επιφάνεια επαφισ των 

νανοτριχιδίων τθσ ςαφρασ με τθν επιφάνεια επαφισ (τοίχοσ) τόςο ιςχυρότερθ είναι 

θ προςκόλλθςθ». Μζςω κακοδθγοφμενθσ ςυηιτθςθσ οι ομάδεσ ςυμπζραναν πωσ 
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όταν υπάρχει μεγάλθ επιφάνειασ επαφισ των νανοτριχιδίων με τον τοίχο θ ςαφρα 

μπορεί και προςκολλάται καλφτερα. Στόχοσ ιταν οι μακθτζσ να κατανοιςουν και να 

είναι ςε κζςθ να περιγράφουν το φαινόμενο με βάςθ τθ γωνία τθσ επιφάνειασ 

επαφισ και όχι με τισ διαμοριάκεσ δυνάμεισ van der Waals.  

 

 

Εικόνα 38: Θ τελικι αφίςα των 3 κόςμων με τθν προςκικθ του φαινομζνου τθσ ςαφρασ 
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7η ςυνϊντηςη: «Παύζοντασ με την εφαρμογό: gecko pad» 

τόχοι 7θσ ςυνάντθςθσ: 

Οι μακθτζσ να: 
1. Σχεδιάηουν τον εννοιολογικό χάρτθ για το φαινόμενο τθσ ςαφρασ Γκζκο. 
2. Γνωρίςουν το gecko pad 
3. Αξιοποιιςουν με κατάλλθλο τρόπο το gecko pad 

Οργάνωςθ τάξθσ Ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία 

Διδακτικά υλικά και μζςα 

Τablet  
Website: «nanoΑΤΡΑ» 
Εννοιολογικόσ χάρτθσ 
Gecko pad 
Υλικά για το παιχνίδι 

Φφλλα Εργαςίασ (ΦΕ) ΦΕ5 

Διδακτικόσ χρόνοσ 45 λεπτά 

Ερωτθματολόγιο Δε δόκθκε 

 

Στθν αρχι τθσ ςυνάντθςθσ ηθτικθκε από τισ ομάδεσ να ςυμπλθρϊςουν τον 

εννοιολογικό χάρτθ για το φαινόμενο  τθσ ςαφρασ (Εικόνα 39 & Εικόνα 40). Με τον 

τρόπο αυτό ζγινε αναςκόπθςθ όςων είχαν ειπωκεί ςτισ δυο προθγοφμενεσ 

ςυναντιςεισ. Δόκθκε ο απαραίτθτοσ χρόνο ςτουσ μακθτζσ να ςυμπλθρϊςουν τον 

χάρτθ και μετά κάκε ομάδα να παρουςιάςει ςτουσ ςυμμακθτζσ τθσ.  

 

 

Εικόνα 39: Οι μακθτζσ ςυμπλθρϊνουν τον εννοιολογικό χάρτθ για το φαινόμενο τθσ 
ςαφρασ Γκζκο 
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Εικόνα 40: Ο ςυμπλθρωμζνοσ εννοιολογικόσ χάρτθσ για το φαινόμενο τθσ ςαφρασ Γκζκο 

 

Μετά τθν παρουςίαςθ των εννοιολογικϊν χαρτϊν οι μακθτζσ 

παρακολοφκθςαν απόςπαςμα (διάρκειασ 2:30 λεπτϊν) από ζνα επειςόδιο μιασ 

τθλεοπτικισ ςειράσ, που αφοροφςε το φαινόμενο τθσ ςαφρασ Γκζκο. Θ τθλεοπτικι 

ςειρά ζχει τίτλο: «Wild Kratts»14 και προβάλλεται ςτθν Αμερικι από το 2011. Το 

ςυγκεκριμζνο επειςόδιο με τίτλο: «The Gecko Effect» είναι το 38ο επειςόδιο του 

πρϊτου κφκλου.  

Στο ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα, παρακολουκοφμε πζντε φίλουσ που 

περιπλανϊμενοι ςτο δάςοσ βρίςκουν μια Tokay Gecko να ςτζκεται ανάποδα ςε ζνα 

κλαδί δζντρου και με ειδικά εργαλεία προςπακοφν να ανακαλφψουν το μυςτικό τθσ 

(Εικόνα 41). Στόχοσ τθσ προβολισ του ςυγκεκριμζνου επειςοδίου ιταν να 

παρατθριςουν τον τρόπο με τον οποίο θ ςαφρα Γκζκο «ξεκολλάει» και «κολλάει» 

κατά βοφλθςθ τα δάχτυλά τθσ από τισ διάφορεσ επιφάνειεσ. Οι μακθτζσ 

παρακολουκοφν με ενδιαφζρον το ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα και ςτο τζλοσ 

ςχολίαςαν το γεγονόσ ότι θ ςαφρα μπορεί να γυρνάει τα δάχτυλά τθσ ςε αντίκετθ 

φορά από ότι εμείσ οι άνκρωποι, γεγονόσ που τθν βοθκάει να αποκολλάται από τισ 

διάφορεσ επιφάνειεσ ςτισ οποίεσ κατά καιροφσ ςκαρφαλϊνει (Εικόνα 42). 

 

                                                           
14

 https://www.imdb.com/title/tt1807859/?ref_=tt_ov_inf 

https://www.imdb.com/title/tt1807859/?ref_=tt_ov_inf
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Εικόνα 41: Αποςπάςματα από το επειςόδιο: «Wild Kratts- The Gecko Effect» 

 

 

 

Εικόνα 42: Ο τρόποσ που «κολλάει» και «ξεκολλάει» τα δάχτυλά τθσ θ ςαφρα και θ 
διαφορά που εντοπίηεται ςτα δάχτυλα των ανκρϊπων 
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Οι μακθτζσ ςυνζχιςαν με τθ Δραςτθριότθτα του ΦΕ5 με τίτλο: Ραιχνίδι 

«ζκπλθξθ». Οι μακθτζσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ δραςτθριότθτασ κα γίνονταν 

και αυτοί μικροί επιςτιμονεσ και κα γνϊριηαν καλφτερα τθν εφαρμογι gecko pad. 

Ζπρεπε να αξιοποιιςουν το gecko pad και να φτιάξουν το πιο οικονομικό αλλά και 

ςυγχρόνωσ το πιο ανκεκτικό (από πλευράσ βάρουσ) ράφι. Στθ διάκεςι τουσ είχαν το 

gecko pad, ζνα κουπόνι των 10€, διάφορα υλικά ςε μικρά πακετάκια 

(οδοντογλυφίδεσ, πλαςτελίνεσ, φελιηόλ, κουτιά, μπαλάκια κτλ.), ζναν τιμοκατάλογο 

για τα παραπάνω υλικά και μια θλεκτρονικι ηυγαριά ακριβείασ (Εικόνα 43). Οι 

ομάδεσ ζκανα τουσ απαραίτθτουσ υπολογιςμοφσ, ςφγκριναν το βάροσ και τθν τιμι 

των διάφορων υλικϊν και με τθ βοικεια του gecko pad καταςκεφαςαν τα δικό τουσ 

οικονομικό και ςυγχρόνωσ ανκεκτικό ράφι (Εικόνα 44). Θ δραςτθριότθτα δε φάνθκε 

να δυςκόλεψε τισ ομάδεσ, πραγματοποίθςαν με ευκολία τθ Στρατθγικι ελζγχου 

μεταβλθτϊν μεταξφ βάρουσ και τιμισ.  

 

 

Εικόνα 43: Οι ομάδεσ διαλζγουν από τα διακζςιμα υλικά 
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Εικόνα 44: Τα ράφια των ομάδων με το gecko pad 

 
  

Λίγο πριν το τζλοσ τθσ ςυνάντθςθσ, οι ομάδεσ ςυηιτθςαν μεταξφ τουσ και 

ςκζφτθκαν με ποιον τρόπο κα μποροφςαν να καταςκευάςουν ζνα μοντζλο ςαφρασ 

Γκζκο για το 5ο Φεςτιβάλ ΦΕ/ΤΧ. Μετά από κακοδθγοφμενθ ςυηιτθςθ με τθν 

εκπαιδευτικό οι μακθτζσ κατζλθξαν ότι θ ιδανικι λφςθ ιταν να χρθςιμοποιιςουν το 

πακζτο «Lego Mindstorm NXT» που διζκετε το ςχολείο τουσ.  
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8η ςυνϊντηςη: «Ειςαγωγό ςτη Γλώςςα προγραμματιςμού Scratch και την 

εκπαιδευτικό ρομποτικό» 

τόχοι 8θσ ςυνάντθςθσ: 

Οι μακθτζσ να εξοικειωκοφν με: 
1) τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ του Scratch 
2) τθν πλακζτα makey-makey 
3) το πακζτο «Lego Mindstorms NXT» 
4) το λογιςμικό NXT-G 

Οργάνωςθ τάξθσ Ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία 

Διδακτικά υλικά και μζςα 

Laptop και Τablet 
Website: «nanoΣΑΥΑ» 
Lego Mindstorms NXT 
Ρλακζτα makey-makey 
Λογιςμικό NXT-G 

Φφλλα Εργαςίασ (ΦΕ) Δε δόκθκε 

Διδακτικόσ χρόνοσ 45 λεπτά 

Ερωτθματολόγιο Δε δόκθκε 

 

Στθν προθγοφμενθ ςυνάντθςθ οι ομάδεσ αποφάςιςαν να καταςκευάςουν το 

μοντζλο τθσ ςαφρασ Γκζκο με τθ βοικεια του πακζτου «Lego Mindstorm NXT» 

(εφεξισ Lego) που διζκετε το ςχολείο τουσ. Εκτόσ από το μοντζλο τθσ ςαφρασ θ 

εκπαιδευτικόσ τουσ ανακοίνωςε ότι κα καταςκευάςουν και ζνα διαδραςτικό 

επιτραπζηιο παιχνίδι με τθ βοικεια τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ του Scratch και 

τθσ πλακζτασ makey-makey. Οι μακθτζσ δείχνουν ενκουςιαςμζνοι και ανυπόμονοι. 

Στο ςθμείο αυτό, θ εκπαιδευτικόσ ρωτάει τουσ μακθτζσ ποιοι ζχουν ξανά δουλζψει 

με το scratch, τθν πλακζτα makey-makey αλλά και τα Lego. Υπάρχουν αρκετοί 

μακθτζσ που ζχουν αςχολθκεί ςτο παρελκόν με τα Lego αλλά και κάποιοι που 

γνωρίηουν το scratch.  

Οι μακθτζσ ςτο πρϊτο μιςό τθσ ςυνάντθςθσ ζκαναν μερικζσ δραςτθριότθτεσ 

και είχαν τθν ευκαιρία να εξοικειωκοφν με το Scratch. Θ ςυνάντθςθ ζγινε ςτθν 

αίκουςα πλθροφορικισ τουσ ςχολείου και οι μακθτζσ χωρίςτθκαν ςε ομάδεσ των 3 

και ο ρόλοσ τθσ διδάςκουςασ ιταν κακοδθγθτικόσ. Ραρουςιάςτθκαν τα βαςικά 

ςτοιχεία του προγραμματιςτικοφ περιβάλλοντοσ και δόκθκε χρόνοσ ςτισ ομάδεσ να 

εξερευνιςουν και να ανακαλφψουν μόνοι τουσ τισ δυνατότθτεσ που τουσ παρζχει το 

ςυγκεκριμζνο περιβάλλον. Επίςθσ, ςτουσ μακθτζσ παρουςιάςτθκε θ πλακζτα 

makey-makey, τα ςυνοδευτικά εξαρτιματά τθσ (Εικόνα 45) κακϊσ και ο τρόποσ με 
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τον οποίο ςυνδζεται με τα φυςικά αντικείμενα (ανκρϊπινο ςϊμα, φροφτα, υγρά, 

μεταλλικά αντικείμενα, αλουμινόχαρτο). Στθ ςυνζχεια, θ εκπαιδευτικόσ παρουςίαςε 

τον τρόπο χριςθσ τθσ πλακζτασ makey-makey ςε ςυνδυαςμό με τθ γλϊςςα 

προγραμματιςμοφ του Scratch και ζδωςε χρόνο ςτουσ μακθτζσ να επεξεργαςτοφν 

τθν πλακζτα makey-makey. Μζςα από κατάλλθλεσ οδθγίεσ που υπιρχαν ςτθ 

μυςτικι τουσ ιςτοςελίδα, ζφτιαξαν μια γάτα που περπατάει ςτο προγραμματιςτικό 

περιβάλλον του Scratch, ςφνδεςαν τθν πλακζτα με τον υπολογιςτι και χωρίσ τθ 

χριςθ πλζον του πλθκτρολογίου κοφνθςαν τθ γάτα τουσ (Εικόνα 46 και Εικόνα 47). 

 

 

Εικόνα 45: Θ πλακζτα makey-makey και τα ςυνοδευτικά εξαρτιματά τθσ 

Ρθγι: https://www.pakronics.com.au/products/makey-makey-genuine-kit-pakronics-australia-buy 

 

  

Εικόνα 46: Εξοικείωςθ με το προγραμματιςτικό περιβάλλον του Scratch και δθμιουργία 
γάτασ που περπατάει 

https://www.pakronics.com.au/products/makey-makey-genuine-kit-pakronics-australia-buy
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Εικόνα 47: Οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν τθν πλακζτα makey-makey 

 

Στο δεφτερο μιςό τθσ ςυνάντθςθσ οι μακθτζσ αςχολικθκαν με τα Lego και 

τουσ πικανοφσ ςυνδυαςμοφσ που κα κάνουν για να καταςκευάςουν το μοντζλο τθσ 

ςαφρασ Γκζκο. Θ εκπαιδευτικόσ, παρουςιάηει ςτθν τάξθ το πακζτο Lego και ηθτάει 

από τουσ μακθτζσ να ςυλλζξουν ςχετικζσ πλθροφορίεσ από το μυςτικό διαδικτυακό 

τουσ ιςτότοπο (Εικόνα 48). Στθ ςυνζχεια μεταξφ άλλων, πραγματοποιικθκε 

ςυηιτθςθ για τα βαςικά υλικά που υπάρχουν ςε κάκε ςετ Lego, κακϊσ και για τα 

θλεκτρονικά του μζρθ: 

 το προγραμματιηόμενο «τουβλάκι» NXT που αποτελεί τον εγκζφαλο του 

ρομπότ 

 4  διαφορετικοφσ αιςκθτιρεσ (sensors): ιχου, φωτόσ, αφισ και απόςταςθσ, που 

δίνουν τθ δυνατότθτα ςτο ρομπότ να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του, 

 κινθτιρεσ (motors) που δίνουν τθ δυνατότθτα ςτο ρομπότ να κινείται.  
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Εικόνα 48: Τα βαςικά μζρθ του Lego από τον ιςτότοπο μασ «nanoΣΑΥΑ» 

 

Στθ ςυνζχεια, οι μακθτζσ εξοικειϊκθκαν με το περιβάλλον του λογιςμικοφ 

όπου προγραμματίηονται τα Lego Mindstorms NXT. Τζλοσ, θ εκπαιδευτικόσ 

ςυηιτθςε με τουσ μακθτζσ τα βιματα που πρζπει να ακολουκιςουν για τθν 

καταςκευι του επιτραπζηιου παιχνιδιοφ. Στο ςθμείο αυτό πρζπει να τονιςτεί ότι ο 

ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ του επιτραπζηιου παιχνιδιοφ βαςίςτθκε ςτισ 

παρακάτω 5 φάςεισ-βιματα (Ρίνακασ 5). 

 

Πίνακασ 5: Το περιεχόμενο κάκε φάςθσ του ςχεδιαςμοφ τουσ επιτραπζηιου παιχνιδιοφ με 
τισ απτικζσ διεπαφζσ 

Υϊςεισ Περιεχόμενο 

Φάςθ 1: Επιλογι 
κατάλλθλου ταμπλό 

Μετά από ςυηιτθςθ με ολόκλθρθ τθν τάξθ 
πρζπει να αποφαςιςτεί θ μορφι του 
επιτραπζηιου παιχνιδιοφ. 

Φάςθ 2: Δθμιουργία 
ςεναρίου-ιςτορίασ 

Οι μακθτζσ πρζπει να δθμιουργιςουν ζνα 
ςενάριο με τθ μορφι ιςτορίασ για το 
επιτραπζηιο παιχνίδι τουσ μζςα από το οποίο 
τα παιδιά ςτο φεςτιβάλ κα ανακαλφψουν το 
μυςτικό τθσ ςαφρασ Γκζκο (Βλζπε  9θ-14θ 
ςυνάντθςθ).  

Φάςθ 3: Εφαρμογι 
ςεναρίου ςτο Scratch 

Αφοφ ολοκλθρωκεί θ ιςτορία του ςεναρίου 
και ο ςχεδιαςμόσ του ταμπλό για το 
επιτραπζηιο, οι μακθτζσ πρζπει να 
προςαρμόςουν ςτο προγραμματιςτικό 
περιβάλλον του Scratch όλεσ τισ εντολζσ και 
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να δθμιουργιςουν το διαδραςτικό 
επιτραπζηιο παιχνίδι με τισ απτικζσ διεπαφζσ. 

Φάςθ 4: Καταςκευι 
επιτραπζηιου παιχνιδιοφ 

Οι μακθτζσ πρζπει να ολοκλθρϊςουν τθ 
μακζτα τουσ και να δθμιουργιςουν 
κατάλλθλεσ υποδοχζσ για τα καλϊδια τθσ 
πλακζτα makey-makey και να φτιάξουν 
ανάγλυφα μονοπάτια που κα τουσ οδθγοφν 
ςτο επόμενο κουτάκι-ερϊτθςθ (Βλζπε  9θ-14θ 
ςυνάντθςθ).  

Φάςθ 5: υνδζςεισ makey-
makey 

Οι μακθτζσ πρζπει να  ςυνδζςουν τθν 
πλακζτα «makey-makey» με ολόκλθρθ τθ 
μακζτα, να δθμιουργιςουν τισ εναλλακτικζσ 
επιλογζσ για τισ απαντιςεισ και να φτιάξουν 
τθ γείωςθ (Βλζπε  9θ-14θ ςυνάντθςθ). 
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9η ϋωσ 14η ςυνϊντηςη: «Καταςκευό ρομπότ-ςαύρασ και επιτραπϋζιου 

παιχνιδιού με απτικϋσ διεπαφϋσ» 

τόχοι 9θσ ζωσ 14θσ ςυνάντθςθσ: 

Οι μακθτζσ να: 
1) καταςκευάςουν το δικό τουσ ρομπότ-ςαφρα 
2) προγραμματίςουν το ρομπότ-ςαφρα 
3) καταςκευάςουν το επιτραπζηιο παιχνίδι με τισ απτικζσ διεπαφζσ 
4) γράψουν το ςενάριο για το επιτραπζηιο παιχνίδι 

Οργάνωςθ τάξθσ Ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία 

Διδακτικά υλικά και 
μζςα 

Laptop και Τablet 
Website: «nanoΣΑΥΑ» 
Lego Mindstorms NXT και Λογιςμικό NXT-G 
Ρλακζτα makey-makey, Gecko pads, Φελιηόλ, Χαρτόνια 

Φφλλα Εργαςίασ (ΦΕ) Δε δόκθκε 

Διδακτικόσ χρόνοσ 270 λεπτά  

Ερωτθματολόγιο Δε δόκθκε 

 

Στισ ςυγκεκριμζνεσ 6 ςυναντιςεισ οι μακθτζσ αςχολικθκαν με τθ καταςκευι 

του δικοφ τουσ ρομπότ-ςαφρασ Γκζκο με βαςικό υλικό τα Lego κακϊσ και του 

διαδραςτικοφ επιτραπζηιου παιχνιδιοφ. Λόγω περιοριςμζνου χρόνου και μεγάλου 

αρικμοφ μακθτϊν (23), θ εκπαιδευτικόσ χϊριςε τουσ μακθτζσ ςε δυο ομάδεσ (Ο1 

και Ο2). Με τον τρόπο αυτό κάκε ομάδα αςχολικθκε εναλλάξ και με τισ δυο 

καταςκευζσ όπωσ φαίνεται ςτον Ρίνακασ 6. Υπιρξε βοικεια από ανεξάρτθτο 

ερευνθτι ϊςτε και οι δυο ομάδεσ να λάβουν κατάλλθλθ κακοδιγθςθ.  

Ριο ςυγκεκριμζνα, κατά τθ διάρκεια τθσ 9θσ και 10θσ ςυνάντθςθσ, οι μακθτζσ 

τθσ Ο1 μζςω κατάλλθλων οδθγιϊν που υπάρχουν ςτο μυςτικό ιςτότοπο 

καταςκεφαςαν το ςϊμα και τα πόδια του ρομπότ-ςαφρα (Εικόνα 49). Ραράλλθλα, οι 

μακθτζσ τθσ Ο2 αςχολικθκαν με τισ δυο πρϊτεσ φάςεισ (Ρίνακασ 5) του 

επιτραπζηιου παιχνιδιοφ με τισ απτικζσ διεπαφζσ (Εικόνα 50).  

Πίνακασ 6: Οι δραςτθριότθτεσ των ομάδων ανά ςυνάντθςθ 

Ομάδα 
υνάντθςθ 

9θ – 10θ 11θ – 12θ 13θ – 14θ  

Ο1 ομπότ-ςαφρα 
Επιτραπζηιο παιχνίδι 
με απτικζσ διεπαφζσ 

ομπότ-ςαφρα 
και Επιτραπζηιο 

παιχνίδι με 
απτικζσ διεπαφζσ Ο2 

Επιτραπζηιο παιχνίδι 
με απτικζσ διεπαφζσ 

ομπότ-ςαφρα 
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Εικόνα 49: Θ Ο1 καταςκευάηει τα πόδια και το ςϊμα του ρομπότ-ςαφρα 

 

 
Εικόνα 50: Θ Ο2 αςχολείται με το επιτραπζηιο, το ςενάριο και τον προγραμματιςμό ςτο 

Scratch 
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Ριο ςυγκεκριμζνα, οι μακθτζσ επζλεξαν θ μορφι του επιτραπζηιου να είναι 

ζνα δζντρο με πολλά κλαδιά (Φάςθ 1). Στθ ςυνζχεια ζγραψαν το ςενάριο- ιςτορία 

του παιχνιδιοφ τουσ και ςυηιτθςαν για πικανζσ ερωτιςεισ που κα περιλαμβάνονται 

ςτο παιχνίδι. Ριο αναλυτικά, ςτθν ιςτορία γίνεται λόγοσ για μια ερευνιτρια που 

κατά τθ διάρκεια μιασ βόλτασ ςτο βουνό, είδε μια ςαφρα Γκζκο να είναι 

ςκαρφαλωμζνθ και να ςτζκεται ανάποδα ςτα κλαδιά ενόσ δζντρου. Οι μακθτζσ 

αφοφ κοίταξαν με διάφορα όργανα παρατθριςεισ πιο κοντά ςτισ πατοφςεσ τθσ 

ςαφρασ ανακφπτουν το μυςτικό τθσ. Θζλοντασ να μεταφζρουν το μυςτικό τθσ 

ςαφρασ και ςτουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ που κα παρακολουκιςουν το 5ο Φεςτιβάλ 

ζφτιαξαν αυτό το επιτραπζηιο παιχνίδι με τισ απτικζσ διεπαφζσ. Μζςα από μια 

ςειρά ερωτιςεων οι μακθτζσ ακολουκοφν μια πορεία ϊςτε να φτάςουν ςτθν 

κορυφι και να ανακαλφψουν το μυςτικό τθσ ςαφρασ.  

 

Σο τελικό ςενάριο του επιτραπζηιου: 

Είμαςτε ερευνθτζσ ςε ζνα ερευνθτικό κζντρο τθσ περιοχισ. Θ επικεφαλισ του 

ερευνθτικοφ κζντρου, μετά από μια βόλτα ςτο βουνό, είδε κάτι που τθσ κίνθςε το 

ενδιαφζρον! Μια ςαφρα Γκζκο, να ςκαρφαλϊνει και να ςτζκεται ανάποδα ςτα 

κλαδιά ενόσ δζντρου. Αναρωτικθκε πωσ το καταφζρνει αυτό; Μασ ανατζκθκε 

λοιπόν να ερευνιςουμε αυτό το ερϊτθμα. Με τα διάφορα όργανα παρατιρθςθσ 

κοιτάξαμε ςτα δάχτυλά τθσ, πιο λεπτομερϊσ για να λφςουμε αυτό το μυςτιριο.  

«Θζλετε να παίξετε το επιτραπζηιο μασ για να μάκετε και εςείσ: Ποιο μυςτικό 

κρφβει η ςαφρα Γκζκο;» 

 

Κατά τθ διάρκεια τθσ 11θσ και 12θσ ςυνάντθςθσ, οι ομάδεσ αντάλλαξαν 

«ρόλουσ» και αςχολικθκαν με διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ (Ρίνακασ 6). Στθν 

αρχι, υπιρξε ενθμζρωςθ για τθν πορεία των δραςτθριοτιτων και ζτςι οι ομάδεσ 

ςυνζχιςαν με τθν καταςκευι του ρομπότ και των επόμενων φάςεων του 

επιτραπζηιου παιχνιδιοφ με τισ απτικζσ διεπαφζσ. Τα μζλθ τθσ Ο2 ςυνζχιςαν με τθν 

καταςκευι του ρομπότ-ςαφρασ (Εικόνα 51) Αφοφ ακολοφκθςαν τισ οδθγίεσ με τα 

βιματα-εικόνεσ από τον μυςτικό ιςτότοπο ολοκλιρωςαν το ρομπότ (Εικόνα 52). 

Ραράλλθλα τα μζλθ τθσ Ο1 αςχολικθκαν με τθ διατφπωςθ, τθν καταγραφι και τθν 

θχογράφθςθ των ερωτιςεων του επιτραπζηιου παιχνιδιοφ (Εικόνα 53). Το 

https://konstantinasakella.wixsite.com/mystikasauras/copy-of-soma-podia
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επιτραπζηιο αποτελοφταν από 10 ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, αναφορικά με το 

φαινόμενο τθσ ςαφρασ Γκζκο (Ρίνακασ 7, Εικόνα 54).  

 

 

Εικόνα 51: Θ Ο2 ολοκλθρϊνει το ρομπότ-ςαφρα Γκζκο 

 

 

Εικόνα 52: Το ολοκλθρωμζνο ρομπότ-ςαφρα Γκζκο με Lego 
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Εικόνα 53: Καταγραφι ερωτιςεων του επιτραπζηιου παιχνιδιοφ 

 

 

Εικόνα 54: Οι ερωτιςεισ 7 και 8 του επιτραπζηιου παιχνιδιοφ με τισ απτικζσ διεπαφζσ 
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Πίνακασ 7: Οι ερωτιςεισ του επιτραπζηιου παιχνιδιοφ 

ΕΩΤΘΣΕΙΣ ΡΙΘΑΝΕΣ ΑΡΑΝΤΘΣΕΙΣ 

Ε0. Ροφ νομίηεισ ότι οφείλεται θ ιδιαίτερθ 
ικανότθτα τθσ ςαφρασ γκζκο; 

a) Φπαρξθ βεντοφηασ  
b) Φπαρξθ μαγνιτθ 
c) Φπαρξθ νυχιϊν  

Ε1. Ροιο είναι περίπου το μικοσ μιασ ςαφρασ 
γκζκο; 

a) Ράνω από 1 μζτρο 
b) Κάτω από 1 μζτρο 
c) Κάτω από 5 εκατοςτά 

Ε2. Ροιο είναι περίπου το βάροσ μιασ ςαφρασ 
γκζκο; 

a) Ράνω από 2 κιλά 
b) Ράνω από 1 κιλό 
c) Κάτω από μιςό κιλό 

Ε3. Ρόςα δάχτυλα ζχει ςε κάκε πόδι θ ςαφρα; 
a) 5 
b) 4 
c) 6 

Ε4. Ρϊσ λζγεται ςτα ελλθνικά θ ςαφρα; 
a) Σαμιαμίδι 
b) Γκζκο 
c) Ιγκουάνα 

Ε5. Σε ποιεσ επιφάνειεσ μπορεί να περπατιςει 
χωρίσ να πζφτει θ ςαφρα; 

a) Σε λείο τοίχο 
b) Σχεδόν ςε όλεσ 
c) Μόνο ςτα δζντρα 

Ε6. Ροφ βριςκόταν θ ςαφρα όταν τθ ςυνάντθςε θ 
υπεφκυνθ; 

a) Κάτω από το δζντρο 
b) Στο εργαςτιριο του 

ερευνθτικοφ κζντρου 
c) Ανάποδα ςε ζνα κλαδί 

Ε7. Εδϊ βλζπουμε ζνα δάχτυλο τθσ ςαφρασ με τθ 
βοικεια του οπτικοφ μικροςκοπίου, ςαν τι ςου 
μοιάηει; 

a) Κουνουπίδι 
b) Τρίχεσ 
c) Χαλί 

Ε8. Εδϊ βλζπουμε ζνα δάχτυλο τθσ ςαφρασ με τθ 
βοικεια του θλεκτρονικοφ μικροςκοπίου, ςαν τι 
ςου μοιάηει; 

a) Σπάτουλεσ 
b) Κουτάλια 
c) Σωλινεσ 

Ε9. Ρϊσ λζγονται οι δυνάμεισ που αναπτφςςονται 
ανάμεςα ςτισ ςπάτουλεσ του ποδιοφ τθσ ςαφρασ 
και ςε μια επιφάνεια επαφισ; 

a) Απωςτικζσ 
b) Μαγνθτικζσ 
c) Θλεκτρικζσ 

 

Οι μακθτζσ τελειοποίθςαν το ςχζδιο του δζντρου που αποτελοφςε το ταμπλό 

του επιτραπζηιου και το κόλλθςαν με προςοχι πάνω ςε ζνα κομμάτι φελιηόλ 

διαςτάςεων: 1,20 μ x 0,60 μ και πάχουσ 5 εκατοςτϊν (Εικόνα 55). Ράνω ςτα κλαδιά 

του δζντρου οι μακθτζσ ηωγράφιςαν τα αποτυπϊματα τθσ πατοφςασ τθσ ςαφρασ 

που παρζπεμπαν ςτθν αντίςτοιχθ ερϊτθςθ. Οι ερωτιςεισ ιταν 10 και τα 

αποτυπϊματα 13, ςυνεπϊσ κάποιεσ ερωτιςεισ που κρίκθκαν ςθμαντικζσ υπιρχαν 

παραπάνω από μια φορζσ.  
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Στθ ςυνζχεια, ακολοφκθςε θ Φάςθ 3 «Εφαρμογι του ςεναρίου ςτο Scratch». 

Αφοφ οι μακθτζσ τθσ Ο1 ολοκλιρωςαν και τισ θχογραφιςεισ του ςεναρίου και των 

ερωτιςεων προχϊρθςαν ςτθν ειςαγωγι του ςεναρίου και των εντολϊν ςτο 

προγραμματιςτικό περιβάλλον του Scratch15 (Εικόνα 56). Στο ςθμείο αυτό να 

τονιςτεί ότι ο εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ πρόςφερε τισ πολφτιμεσ γνϊςεισ του και 

βοικθςε ουςιαςτικά τουσ μακθτζσ. 

 

 

Εικόνα 55: Το δζντρο-ταμπλό του επιτραπζηιου παιχνιδιοφ 
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 https://scratch.mit.edu/projects/227387475 
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Εικόνα 56: Οι μακθτζσ προςαρμόηουν ςτο Scratch το ςενάριο και τισ εντολζσ του 
επιτραπζηιου παιχνιδιοφ 

 

Κατά τθ διάρκεια τθσ 13θσ και 14θσ ςυνάντθςθσ οι δυο ομάδεσ αςχολικθκαν με 

τισ ίδιεσ δραςτθριότθτεσ, ζτςι ϊςτε να ολοκλθρωκοφν οι καταςκευζσ τουσ. Στθν 

αρχι, παρουςιάςτθκε ςε όλθ τθν τάξθ το ολοκλθρωμζνο ρομπότ-ςαφρα (Εικόνα 52) 

και τζκθκε προσ διερεφνθςθ το ερϊτθμα: Ρϊσ κα μπορζςουμε να δείξουμε τθν 

ικανότθτα του να «κολλάει» και να «ξεκολλάει» από όλεσ τισ επιφάνειεσ όπωσ κάνει 

θ ςαφρα Γκζκο; Δόκθκε λίγοσ χρόνοσ ςτουσ μακθτζσ να ςκεφτοφν. Ρολλοί μακθτζσ 

κυμικθκαν το βίντεο που είχαν παρακολουκιςει ςτθν πρϊτθ ςυνάντθςθ με τισ 

εφαρμογζσ που μιμοφνται τθ ςαφρα Γκζκο και το gecko pad. Ζτςι μζςω ςυηιτθςθσ 

κατζλθξαν να κολλιςουν κομμάτια από gecko pad ςτισ πατοφςεσ τουσ ρομπότ ϊςτε 

να δείξουν τθν ικανότθτά του. Στθ ςυνζχεια, οι μακθτζσ με τισ κατάλλθλεσ οδθγίεσ 
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από το μυςτικό ιςτότοπο και το Λογιςμικό NXT-G16 προγραμμάτιςαν το ρομπότ 

ςαφρα ϊςτε να μπορεί να περπατάει (Εικόνα 57). Στο ςθμείο αυτό, να αναφερκεί 

ότι ενϊ οι μακθτζσ προγραμμάτιηαν ςωςτά το ρομπότ-ςαφρα υπιρχε δυςκολία 

ςτθν κίνθςι του, κακϊσ δεν ζκανε ολόκλθρα βιματα. Σε μια μεταγενζςτερθ 

εφαρμογι τθσ ίδιασ ΔΜΑ κα βελτιωκεί το μοντζλο τθσ ςαφρασ και κα δοκεί 

περιςςότερθ ζμφαςθ ςτα πόδια τθσ.  

 

 

 

Εικόνα 57: Οι μακθτζσ προγραμματίηουν το ρομπότ-ςαφρα να κινείται 

 

Ακολοφκθςε θ 4θ Φάςθ: «Καταςκευι επιτραπζηιου παιχνιδιοφ». Οι μακθτζσ 

πάνω ςτο δζντρο δθμιοφργθςαν κατάλλθλεσ υποδοχζσ όπου κα περνοφςαν από 

κάτω τα καλϊδια τθσ πλακζτασ makey-makey και με τα οποία κα είχαν επαφι οι 

μακθτζσ ςτο Φεςτιβάλ ϊςτε να παίξουν το διαδραςτικό επιτραπζηιο παιχνίδι. Θ 

εκπαιδευτικόσ βοικθςε όπου κρίκθκε αναγκαίο ϊςτε να μθν υπάρξουν 

τραυματιςμοί. Στθ ςυνζχεια, μεταξφ των αποτυπωμάτων τθσ πατοφςασ τθσ ςαφρασ 

«χτίςτθκε» ζνασ ανάγλυφοσ διάδρομοσ με κόκκινθ και πορτοκαλί πλαςτελίνθ που οι 
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 https://www.lego.com/en-us/mindstorms/downloads/nxt-software-download 

https://www.lego.com/en-us/mindstorms/downloads/nxt-software-download
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μακθτζσ ζπρεπε με ςφρςιμο των δαχτφλων τουσ να ακολουκοφν ϊςτε να 

μπορζςουν να ακοφνε τθν κάκε ερϊτθςθ. Ράνω ςτον ανάγλυφο διάδρομο οι 

μακθτζσ πζραςαν μερικζσ ςτρϊςεισ με Atlacoll ϊςτε να γίνει πιο ςκλθρόσ ο 

διάδρομοσ και να μθν λιϊνει θ πλαςτελίνθ με το άγγιγμα (Εικόνα 58).   

 

 

 

Εικόνα 58: Ο ανάγλυφοσ διάδρομοσ του επιτραπζηιου 

 

Τζλοσ, πραγματοποιικθκε και θ 5θ και τελευταία Φάςθ: «Συνδζςεισ makey-

makey». Σε κάκε υποδοχι που δθμιουργικθκε ςτθν 4θ φάςθ περάςαμε ειδικό 

καλϊδιο (που πρϊτα το είχαμε αφαιρζςει το πλαςτικό του περίβλθμα) και το 

ςυνδζςαμε με κατάλλθλο τρόπο ςτθν πλακζτα «makey-makey». Με τον τρόπο αυτό, 

αντικαταςτάκθκε το πλθκτρολόγιο του υπολογιςτι με τα ςθμεία επαφισ τθσ 

μακζτασ. Συνολικά υπιρχαν 17 ςθμεία επαφισ και κάκε ζνα από αυτά ιταν 

ςυνδεδεμζνο ςτθν αντίςτοιχθ υποδοχι τθσ πλακζτασ «makey-makey». Για να 

ςτακεροποιθκοφν τα ςθμεία επαφισ καλφφκθκαν με κίτρινθ και πράςινθ 

πλαςτελίνθ (Εικόνα 59). Θ γείωςθ ιταν ςυνδεδεμζνθ με ζνα καλϊδιο κρο-κο και 

υπιρχε πάνω ςτθν μακζτα και κρατοφςε ο πρϊτοσ μακθτισ. Στισ παρακάτω εικόνεσ 

παρουςιάηεται θ μπροςτινι και θ πίςω πλευρά του ολοκλθρωμζνου επιτραπζηιου 

παιχνιδιοφ με τισ απτικζσ διεπαφζσ (Εικόνα 60 και Εικόνα 61).   
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Εικόνα 59: Τα ςθμεία επαφισ 

 

 

Εικόνα 60: Το επιτραπζηιο παιχνίδι με τισ απτικζσ διεπαφζσ (μπροςτινι όψθ) 

 

 

Εικόνα 61: Το επιτραπζηιο παιχνίδι με τισ απτικζσ διεπαφζσ (πίςω όψθ) 
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15η ςυνϊντηςη: «Προετοιμαςύα για το 5ο Φεςτιβϊλ ΦΕ/ΤΧ» 

τόχοι 15θσ ςυνάντθςθσ: 

Οι μακθτζσ να: 
1) Δθμιουργιςουν τθν πολυτροπικι αφίςα για το Φεςτιβάλ 
2) Τον τοίχο όπου κα ςκαρφαλϊνει το ρομπότ-ςαφρα 
3) Αναλάβουν ρόλουσ για τθν θμζρα του φεςτιβάλ 
4) Ρραγματοποιιςουν πρόβεσ  

Οργάνωςθ τάξθσ Ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία 

Διδακτικά υλικά και 
μζςα 

Laptop  
Επιτραπζηιο παιχνίδι με απτικζσ διεπαφζσ 
ομπότ-ςαφρα και τοίχοσ 
Ρολυτροπικι αφίςα  

Φφλλα Εργαςίασ (ΦΕ) Δε δόκθκε 

Διδακτικόσ χρόνοσ 90 λεπτά  

Ερωτθματολόγιο Δε δόκθκε 

 

Στθν αρχι τθσ 15θσ ςυνάντθςθσ οι μακθτζσ ςκζφτθκαν και αποφάςιςαν να 

δθμιουργιςουν τθ δικι τουσ πολυτροπικι αφίςα για τθν θμζρα του 5ου Φεςτιβάλ. 

Στθν αφίςα υπιρχαν εικόνεσ για τουσ 3 κόςμουσ (μακρόκοςμοσ, μικρόκοςμοσ, 

νανόκοςμοσ), κακϊσ και τα όργανα παρατιρθςθσ κάκε κόςμου. Επιπλζον, υπιρχαν 

αντίςτοιχεσ φωτογραφίεσ τθσ πατοφςασ τθσ ςαφρασ Γκζκο ςε κάκε κόςμο. Οι 

μακθτζσ, ςκζφτθκαν να αφιερϊςουν και ζνα χϊρο για τισ εφαρμογζσ που μιμοφνται  

τθν ιδιαίτερθ ικανότθτασ τθσ ςαφρασ (gecko pad). Τζλοσ, ςτθν πάνω αριςτερι γωνία 

τθσ αφίςασ υπιρχε μια εικόνα τθσ ςαφρα Γκζκο. Με τθ βοικεια τθσ εφαρμογισ τθσ 

επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ «HP Reveal» όςοι πλθςίαηαν το tablet 

παρακολουκοφςαν ζνα βίντεο με τθ ςαφρα να περπατάει ςε διάφορεσ επιφάνειεσ 

(Εικόνα 62). Μετά τθν καταςκευι τθσ πολυτροπικισ αφίςασ οι μακθτζσ 

δθμιοφργθςαν ζναν τοίχο όπου πάνω κα ςκαρφάλωνε το ρομπότ-ςαφρα. 

Εκτφπωςαν μια φωτογραφία με τοφβλα και ζντυςαν ζνα κομμάτι χαρτονιοφ που 

υπιρχε ςτο ςχολείο τουσ. Ζδωςαν κατάλλθλθ κλίςθ ςτο χαρτόνι, ϊςτε πάνω να 

ςκαρφαλϊνει το ρομπότ-ςαφρα.  

Αφοφ ολοκλιρωςαν όλεσ τισ καταςκευζσ, ιρκε θ ϊρα να αποφαςίςουν ποια 

κομμάτια από τθ δουλειά τουσ κα παρουςιάςουν ςτο 5ο Φεςτιβάλ. Πλοι μαηί 

αποφάςιςαν ςε ποια ςθμεία κα επικεντρωκοφν και χωρίςτθκαν ςε ομάδεσ, κάποιοι 

ιταν υπεφκυνοι για τθν παρουςίαςθ του ρομπότ-ςαφρασ, άλλοι για το επιτραπζηιο 

με τισ απτικζσ διεπαφζσ και οι υπόλοιποι για τθν παρουςίαςθ τθσ πολυτροπικισ 
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αφίςασ. Στθ ςυνζχεια, οι μακθτζσ δοκίμαςαν πολλζσ φορζσ το επιτραπζηιο παιχνίδι 

τουσ ϊςτε να ελζγξουν αν λειτουργοφςαν όλεσ οι εντολζσ και αν ιταν ςωςτά όλεσ οι 

ςυνδζςεισ τθσ πλακζτασ «makey-makey». Θ εκπαιδευτικόσ υπενκφμιςε ςτουσ 

μακθτζσ ότι κάκε ομάδα μακθτϊν που κα ζπαιηε με το παιχνίδι κα ζπρεπε να 

κρατάει το κρο-κο καλϊδιο το οποίο λειτουργοφςε ωσ γείωςθ. Τζλοσ, οι μακθτζσ 

πραγματοποίθςαν πρόβεσ ςχετικά με τθν παρουςίαςθ τουσ ςτο φεςτιβάλ.  

  

 

Εικόνα 62: Θ πολυτροπικι αφίςα για το Φεςτιβάλ 
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16η ςυνϊντηςη: «Το 5ο Φεςτιβϊλ ΦΕ/ΤΧ» 

τόχοι 16θσ ςυνάντθςθσ: 

Οι μακθτζσ να: 
1) Ραρουςιάςουν το ρομπότ-ςαφρα 
2) Αςχολθκοφν με το επιτραπζηιο με τισ απτικζσ διεπαφζσ 

Οργάνωςθ τάξθσ Ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία 

Διδακτικά υλικά και 
μζςα 

Laptop  
Επιτραπζηιο παιχνίδι με απτικζσ διεπαφζσ 
ομπότ-ςαφρα και τοίχοσ 
Ρολυτροπικι αφίςα  

Φφλλα Εργαςίασ (ΦΕ) Δε δόκθκε 

Διδακτικόσ χρόνοσ 90 λεπτά  

Ερωτθματολόγιο Δε δόκθκε 

 

Θ προ-τελευταία ςυνάντθςθ πραγματοποιικθκε κατά τθ διάρκεια του 5ου 

Φεςτιβάλ ΦΕ/ΤΧ, τθν Τρίτθ 5 Ιουνίου του 2018. Οι 23 μικροί «nano-Επιςτιμονεσ» 

παρουςίαςαν με επιτυχία τθ δουλεία των τόςων μθνϊν. Βαςικά μζρθ τθσ 

παρουςίαςθσ ιταν θ πολυτροπικι αφίςα, τα ρομπότ-ςαφρα που ςτισ πατοφςεσ είχε 

gecko pad και το επιτραπζηιο παιχνίδι με απτικζσ διεπαφζσ για το φαινόμενο τθσ 

ςαφρασ Γκζκο.  

Οι μακθτζσ που ιταν υπεφκυνοι για το παιχνίδι με τισ απτικζσ διεπαφζσ 

ζδιναν οδθγίεσ ςε όςουσ μακθτζσ ζρχονταν να παίξουν. Μεταξφ άλλων ανζφεραν 

τουσ κανόνεσ και τθ διαδικαςία λειτουργίασ. Τόνιηαν ςε κάκε ομάδα ότι ο πρϊτοσ 

μακθτισ πρζπει να κρατάει το καλϊδιο κρο-κο που αποτελοφςε τθ γείωςθ. Οι 

υπόλοιποι μακθτζσ ιταν πιαςμζνοι χζρι-χζρι. Ο τελευταίοσ μακθτισ ζπρεπε να 

ακολουκεί τθν ανάγλυφθ διαδρομι με τισ πλαςτελίνεσ χωρίσ όμωσ να ζχει αφιςει 

από το χζρι του το ςυμμακθτι του. Ράνω ςτθν ανάγλυφθ διαδρομι υπιρχαν και τα 

ςθμεία επαφισ (Εικόνα 59) που λειτουργοφςαν ωσ ανοιχτά κυκλϊματα και με κάκε 

πάτθμα τουσ ακοφγονταν οι ςχετικζσ ερωτιςεισ. Ρολλζσ ομάδεσ μακθτϊν, όλων των 

θλικιϊν ζπαιξαν με το επιτραπζηιο χωρίσ να δείχνουν να δυςκολεφονται. Επειδι το 

φεςτιβάλ γινόταν ςε ανοιχτό χϊρο υπιρχαν ιςχυρά θχεία ϊςτε να ακοφγονται 

κακαρά οι ερωτιςεισ. Ραρακάτω παρουςιάηονται εικόνεσ από το φεςτιβάλ από 

διάφορα ςτάδια τθσ παρουςίαςθσ (Εικόνα 63, Εικόνα 64, Εικόνα 65 και Εικόνα 66). 
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Εικόνα 63: Το παιχνίδι με τισ απτικζσ διεπαφζσ ςτο 5ο Φεςτιβάλ ΦΕ/ΤΧ 
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Εικόνα 64: Ομάδα μακθτϊν πιαςμζνθ χζρι-χερί ενϊ παίηει το επιτραπζηιο με τισ απτικζσ 
διεπαφζσ 
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Εικόνα 65: Το ρομπότ-ςαφρα κατά τθ διάρκεια παρουςίαςθσ ςτο 5ο Φεςτιβάλ 

 

 

 

 

Εικόνα 66: Θ «Gecko-team» λίγο πριν το τζλοσ του 5ου Φεςτιβάλ 
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17η ςυνϊντηςη: «Συμπλόρωςη ερωτηματολογύων τελικόσ μϋτρηςησ 

(post)» 

τόχοι 17θσ ςυνάντθςθσ: 

Καταγραφι των τελικϊν απόψεων των μακθτϊν για: 

 το φαινόμενο τθσ ςαφρασ Γκζκο, 

 τθν νοθματοδότθςθ του όρου «Νανοτεχνολογία» 

 τισ δραςτθριότθτεσ και το περιβάλλον μικτισ πραγματικότθτασ 
 

Διδακτικά υλικά και 
μζςα 

Website: «nanoΑΤΡΑ» 

Φφλλα Εργαςίασ (ΦΕ) Δε δόκθκε 

Διδακτικόσ χρόνοσ 45 λεπτά  

Ερωτθματολόγιο Τελικισ μζτρθςθσ 3 ζργων (post) 

 

Θ τελευταία ςυνάντθςθ πραγματοποιικθκε μια εβδομάδα μετά από το 5ο 

Φεςτιβάλ ΦΕ/ΤΧ. Οι μακθτζσ κλίκθκαν να ςυμπλθρϊςουν το ερωτθματολόγιο 

τελικισ μζτρθςθσ 3 ζργων (Βλζπε 2.4.1). Στο 3ο Κεφάλαιο παρουςιάηονται 

αναλυτικά τα αποτελζςματα από τθν ανάλυςθ των ερωτθματολογίων.  
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2.2 Σκοπόσ, φϊςεισ τησ ϋρευνασ και ερευνητικϊ ερωτόματα 

Στθ ςυγκεκριμζνθ υποενότθτα κα παρουςιαςτοφν ο ςκοπόσ, οι φάςεισ και τα 

ερευνθτικά ερωτιματα τθσ εργαςίασ, οι ςυμμετζχοντεσ, θ μζκοδοσ που 

ακολουκικθκε για τθ ςυλλογι αλλά και τθν ανάλυςθ των δεδομζνων. 

2.2.1 Σκοπόσ τησ ϋρευνασ 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ ιταν ο ςχεδιαςμόσ, θ ανάπτυξθ, θ εφαρμογι και θ 

αξιολόγθςθ μιασ ΔΜΑ ςχετικά με το φαινόμενο τθσ ςαφρασ Γκζκο, μζςα ςε ζνα 

περιβάλλον μικτισ πραγματικότθτασ, για μακθτζσ τθσ ΣΤϋ Δθμοτικοφ. Θ παροφςα 

ζρευνα αποτελείται από τισ ακόλουκεσ πζντε φάςεισ όπωσ φαίνεται και ςτο Σχιμα 

3.  

 

χιμα 3: Οι φάςεισ τθσ ζρευνασ 

 

Α’ Φάςθ: Σε αυτι τθ φάςθ πραγματοποιικθκε θ βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ 

ςχετικά με τθν ειςαγωγι τθσ Ν-ΕΤ ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ, τισ πικανζσ 

διδακτικζσ προτάςεισ για το φαινόμενο τθσ ςαφρα Γκζκο ςτθν Ελλάδα και το 

εξωτερικό, κακϊσ και τισ εναλλακτικζσ ιδζεσ των μακθτϊν για τθ νοθματοδότθςθ 

του όρου «Νανοτεχνολογία-Νανοεπιςτιμθ» κακϊσ και του φαινομζνου τθσ ςαφρασ 

Γκζκο. Ακόμθ, πραγματοποιικθκε επιςκόπθςθ και για το περιβάλλον τθσ μικτισ 

πραγματικότθτασ.  

Για τθ ςυλλογι αντιπροςωπευτικϊν ερευνϊν για το περιεχόμενο τθσ 

Νανοτεχνολογίασ και το περιβάλλον μικτισ πραγματικότθτασ, πραγματοποιικθκε 
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αναηιτθςθ ςε θλεκτρονικζσ βάςεισ δεδομζνων όπωσ: «ScienceDirect», 

«GoogleScholar», «Scopus», «Wiley Online Library» και «Research Gate» με λζξεισ 

κλειδιά (ςτα αγγλικά): Gecko effect, Nanoscience-Nanotechnology (NST), Elementary 

education, Adhesion, Van der Waals forces, Self-cleaning surface, Mixed reality, 

Τangible user interfaces, Real and Virtual environments. Για τθν Ελλθνικι 

βιβλιογραφία μελετικθκαν τα πρακτικά του ςυνεδρίου τθσ ΕΝΕΦΕΤ, διπλωματικζσ 

και πτυχιακζσ εργαςίεσ.  

Από τθν αναηιτθςθ για τθ Ν-ΕΤ, επιλζγθκαν 12 ξενόγλωςςα άρκρα από το 

2006 ζωσ το 2017 (εκ των οποίων 1 από το 1992), 10 ελλθνόγλωςςα άρκρα από το 

2013-2019 και 5 βιβλία από το 2001 ζωσ το 2016. Για το φαινόμενο τθσ ςαφρασ 

Γκζκο, επιλζγθκαν 22 ξενόγλωςςα άρκρα από το 1992 ζωσ το 2017, 1 ελλθνόγλωςςο 

από το 2017 και 2 κεφάλαια βιβλίων από 2006 ζωσ το 2017. Τζλοσ, για το 

περιβάλλον μικτισ πραγματικότθτασ επιλζγθκαν 14 ξενόγλωςςα άρκρα από το 1994 

ζωσ 2017 (εκ των οποίων το 1 ιταν από το 1968) και 3 βιβλία από το 1989 ζωσ το 

2012.   

Β’ Φάςθ: Στθ δεφτερθ φάςθ, πραγματοποιικθκε εμπειρικι ζρευνα για τθν 

καταγραφι των αρχικϊν ιδεϊν των μακθτϊν για το φαινόμενο τθσ ςαφρασ Γκζκο 

(n1=151). 

Γ’ Φάςθ: Στθν τρίτθ φάςθ, ςχεδιάςτθκε και αναπτφχκθκε μια Διδακτικι Μακθςιακι 

Ακολουκία για το φαινόμενο τθσ ςαφρασ Γκζκο για τουσ μακθτζσ τθσ τελευταίασ 

τάξθσ του Δθμοτικοφ.  

Δ’ Φάςθ: Σε αυτι τθ φάςθ, εφαρμόςτθκε θ ΔΜΑ, ςε 23 μακθτζσ τθσ ΣΤϋ τάξθσ του 

Δθμοτικοφ Σχολείου τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Φλϊρινασ (n2=23).  

Ε’ Φάςθ: Τζλοσ, αξιολογικθκε θ εφαρμογι τθσ ΔΜΑ ςχετικά με τθν εξζλιξθ των 

αρχικϊν ιδεϊν των 23 μακθτϊν για το περιεχόμενο τθσ Ν-ΕΤ και το φαινόμενο τθσ 

ςαφρασ Γκζκο. Επίςθσ, οι ίδιοι οι μακθτζσ αξιολόγθςαν τισ δραςτθριότθτεσ και το 

περιβάλλον τθσ μικτισ πραγματικότθτασ. 

Στο ςθμείο αυτό αξίηει να τονιςτεί πωσ θ Β’ Φάςθ τθσ ζρευνασ, κρίκθκε 

αναγκαία κακϊσ τα τελευταία χρονιά αν και υπάρχει ζντονο και αυξανόμενο 

ερευνθτικό ενδιαφζρον για κζματα ςχετικά με τθν Ν-ΕΤ και τθ διδαςκαλία τθσ ςτθν 

υποχρεωτικι εκπαίδευςθ, οι ζρευνεσ που εςτιάηουν ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ 

είναι λίγεσ. Από τθν εγχϊρια μελζτθ τθσ βιβλιογραφίασ για το φαινόμενο τθσ 
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ςαφρασ Γκζκο προκφπτουν ελάχιςτα δεδομζνα. Ρρϊτοι, οι Σακελλάρθ & Μάνου 

(2017) αςχολικθκαν με τθν καταγραφι των εναλλακτικϊν ιδεϊν μακθτϊν 

Δθμοτικοφ, ςχετικά με τθν ικανότθτα τθσ ςαφρασ Γκζκο να περπατάει ανάποδα ςε 

οποιαδιποτε επιφάνεια, αψθφϊντασ τθ βαρφτθτα, μζςα από μια ςειρά 

δραςτθριοτιτων. Δείγμα τθσ ζρευνασ αποτζλεςαν 12 μακθτζσ τθσ ΣΤ’ τάξθσ του 

Δθμοτικοφ, κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2015-2016, ςε ςχολείο τθσ Φλϊρινασ. Θ 

κυρίαρχθ εναλλακτικι ιδζα που προζκυψε από τθν ανάλυςθ των αρχικϊν 

ερωτθματολογίων, ζδειξε ότι οι μακθτζσ του Δθμοτικοφ αποδίδουν τθν ικανότθτά 

τθσ ςτθν φπαρξθ βεντοφηασ. Στθ ςυνζχεια, οι Αλεξίου (2017) και Τόκασ (2017), 

αςχολικθκαν με τθν εμπειρικι καταγραφι των εναλλακτικϊν ιδεϊν για το 

φαινόμενο τθσ Γκζκο. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι 114 μακθτζσ (Εϋ και ΣΤϋ τάξθσ) 

αποδίδουν τθν ικανότθτα τθσ ςαφρασ ςτθν φπαρξθ νυχιϊν (40 μακθτζσ) και 

βεντοφηασ (27 μακθτζσ) (Αλεξίου, 2017; Τόκασ, 2017). Συνεπϊσ, κρίνεται 

απαραίτθτθ θ εμπειρικι μελζτθ αρχικϊν ιδεϊν μεγαλφτερου δείγματοσ (ενότθτα 

4.1) για γενίκευςθ των αποτελεςμάτων.  

2.2.2 Ερευνητικϊ ερωτόματα 

Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ παροφςασ ζρευνασ ιταν να αξιολογθκεί θ παρζμβαςθ, ωσ προσ 

τα μακθςιακά αποτελζςματά τθσ αλλά και τισ απόψεισ των μακθτϊν για  τισ 

δραςτθριότθτεσ. Ο γενικόσ ςκοπόσ τθσ ζρευνασ μπορεί να μετατραπεί ςε πζντε 

ερευνθτικά ερωτιματα (Ρίνακασ 8).  

Πίνακασ 8: Τα ερευνθτικά ερωτιματα 

Ερευνθτικά Ερωτιματα (ΕΕ) 

ΕΕ1: Ροιο νόθμα αποδίδουν οι μακθτζσ (n1 και n2) του Δθμοτικοφ, ςτον όρο 
«Νανοτεχνολογία»; 

ΕΕ2: Ρϊσ εξθγοφν οι μακθτζσ (n1 και n2) του Δθμοτικοφ τθν ικανότθτα τθσ ςαφρασ 
Γκζκο να περπατάει ςε διάφορεσ επιφάνειεσ χωρίσ να πζφτει; 

ΕΕ3: Ρϊσ εξελίςςεται θ νοθματοδότθςθ του όρου «νανοτεχνολογία» από τουσ 
μακθτζσ (n2) μετά τθν εφαρμογι τθσ ΔΜΑ; 

ΕΕ4: Ρϊσ εξελίςςονται οι ιδζεσ των μακθτϊν (n2) Δθμοτικοφ, για το φαινόμενο τθσ 
ςαφρασ Γκζκο μετά τθν εφαρμογι τθσ ΔΜΑ; 

ΕΕ5: Ρϊσ αξιολογοφν οι μακθτζσ (n2) το περιβάλλον τθσ μικτισ πραγματικότθτασ 
και τισ δραςτθριότθτεσ; 
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2.3 Συμμετϋχοντεσ 

Το δείγμα τθσ παροφςασ ζρευνασ χωρίηεται ςε δυο μικρότερα. Ριο ςυγκεκριμζνα, 

ςτουσ μακθτζσ που ςυμπλιρωςαν το αρχικό ερωτθματολόγιο (Ραράρτθμα 2) για 

τθν καταγραφι των αρχικϊν τουσ ιδεϊν για τθ ςαφρα Γκζκο αλλά δεν ςυμμετείχαν 

ςτθ διδακτικι παρζμβαςθ. Στο εξισ όταν κα αναφερόμαςτε ςε αυτοφσ κα 

χρθςιμοποιοφμε τθ ςυντομογραφία n1. Ρρόκειται για 151 μακθτζσ, εκ των οποίων 

οι 64 φοιτοφςαν ςτθν Ε’ τάξθ και οι 87 ςτθν ΣΤ’ τάξθ, Δθμοτικϊν Σχολείων του 

Νομοφ Θεςςαλονίκθσ, κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ  2016-2017. Από αυτοφσ, οι 75 ιταν 

αγόρια και οι υπόλοιποι 76 ιταν κορίτςια. Τα αγόρια που φοιτοφςαν ςτθν Εϋ τάξθ 

ιταν 31 και τα κορίτςια 33, ενϊ τα αγόρια που φοιτοφςαν ςτθ Στ’ ιταν 43, όπωσ και 

τα κορίτςια. Ππωσ φαίνεται και από τα παραπάνω ςτοιχεία υπιρχε ομοιομορφία 

ςτο δείγμα.  

Θ ΔΜΑ εφαρμόςτθκε ςε ζνα Δθμοτικό Σχολείο τθσ ευρφτερθ περιοχισ τθσ 

πόλθσ τθσ Φλϊρινασ. Οι μακθτζσ που ςυμμετείχαν ιταν είκοςι τρεισ (23), εκ των 

οποίων οι δϊδεκα (12) ιταν αγόρια και οι ζντεκα (11) κορίτςια. Οι ςυμμετζχοντεσ 

φοιτοφςαν ςτθ ΣΤ’ τάξθ του Δθμοτικοφ και δεν είχαν διδαχκεί ποτζ ςτο παρελκόν, 

περιεχόμενο ςχετικό με τθν Νανοεπιςτιμθ-Νανοτεχνολογία (Ν-ΕΤ). Οι μακθτζσ, 

πριν και μετά τθν εφαρμογι τθσ ΔΜΑ ςυμπλιρωςαν το ανακεωρθμζνο 

ερωτθματολόγιο (Ραράρτθμα 3 και Ραράρτθμα 4). Στο εξισ όταν κα αναφερόμαςτε 

ςτουσ μακθτζσ τθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ κα χρθςιμοποιοφμε τθ ςυντομογραφία 

n2. Στο Σχιμα 4 φαίνεται ο ςυνολικόσ αρικμόσ των μακθτϊν, των οποίων 

επεξεργαςτικαμε τισ αρχικζσ ιδζεσ ςχετικά με τον όρο «Νανοτεχνολογία» και το 

φαινόμενο τθσ ςαφρασ Γκζκο. 

 

χιμα 4: Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ςυμμετεχόντων τθσ παροφςασ ζρευνασ 

Συνολικά: 174 μακθτζσ  

Ε' και ΣΤ' τάξθσ 

n1=151 

n2=23 
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2.4 Μϋθοδοσ ςυλλογόσ δεδομϋνων 

Στθ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα κα παρουςιαςτοφν τα ερευνθτικά εργαλεία που 

χρθςιμοποιικθκαν για τθ ςυλλογι των δεδομζνων. 

Σφμφωνα με τθ βιβλιογραφία (Ιωςθφίδθσ, 2001; Creswell, 2011), θ ποιοτικι 

ζρευνα ζχει ςαν ςτόχο τθν περιγραφι, τθν ανάλυςθ, τθν ερμθνεία και τθν 

κατανόθςθ των κοινωνικϊν φαινομζνων, καταςτάςεων και ομάδων απαντϊντασ 

κυρίωσ ςτα ερωτιματα «πϊσ» και «γιατί». Σφμφωνα με τον Ιωςθφίδθ (2008), τα 

ποιοτικά δεδομζνα μποροφν να είναι ςε οπτικο-ακουςτικι μορφι, ςε μορφι βίντεο 

ι φωτογραφιϊν, αλλά και κειμζνου ι λζξεων. Συνεπϊσ, ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ, 

θ τριγωνοποίθςθ και οι τεχνικζσ τθσ ςτοχεφουν ςτο ςχεδιαςμό και τθν εξιγθςθ του 

πλοφτου τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ, κακϊσ τθν εξετάηουν από περιςςότερεσ 

οπτικζσ γωνίεσ χρθςιμοποιϊντασ τόςο ποςοτικά, όςο και ποιοτικά δεδομζνα (Cohen 

& Manion, 2008). Συνεπϊσ θ παροφςα ζρευνα, εντάςςεται ςτα πλαίςια τθσ 

ποιοτικισ κοινωνικισ ζρευνασ.  

  Για να απαντιςουμε ςτα ΕΕ1 και ΕΕ3, ςχετικά με τθν εξζλιξθ τθσ 

νοθματοδότθςθσ τθσ Ν-ΕΤ και του φαινομζνου τθσ ςαφρασ Γκζκο μετά τθ διδακτικι 

παρζμβαςθ, ζπρεπε να πραγματοποιιςουμε μια ςειρά ποςοτικϊν και ποιοτικϊν 

αναλφςεων. Για τον λόγο αυτό, ςχεδιάςαμε και εφαρμόςαμε κατάλλθλο γραπτό 

ερωτθματολόγιο ανοιχτοφ τφπου. 

Οι Μéheut & Psillos (2004, όπωσ διαβάςτθκε ςε Ηουπίδθσ, 2012: 2) 

αναφζρουν ότι μια τάςθ για τθν αξιολόγθςθ μιασ ΔΜΑ αποτελεί θ ςφγκριςθ τθσ 

αρχικι με τθν τελικι γνωςτικι κατάςταςθ των μακθτϊν (final and initial cognitive 

state). Αυτι θ ςφγκριςθ πραγματοποιείται ωσ προσ τουσ αρχικοφσ ςτόχουσ που 

ζχουν τεκεί κατά το ςχεδιαςμό μιασ ΔΜΑ με γραπτά ερωτθματολόγια που 

ςυμπλθρϊνονται, πριν και μετά τθν εφαρμογι τθσ. Συνεπϊσ, αναπτφχκθκαν 

κατάλλθλα ερωτθματολόγια που δόκθκαν ςτουσ μακθτζσ. Το γραπτό 

ερωτθματολόγιο, ςυμπλιρωςαν οι μακθτζσ πριν (pre) και μετά (post) τθν εφαρμογι 

τθσ ΔΜΑ για το φαινόμενο τθσ ςαφρασ Γκζκο κακϊσ και οι μακθτζσ τθσ εμπειρικισ 

ζρευνασ. Στo ςθμείο αυτό αξίηει να αναφερκεί ότι όλοι οι ςυμμετζχοντεσ (n1, n2) δεν 

ςυμπλιρωςαν το ίδιο ακριβϊσ ερωτθματολόγιο (Βλζπε Αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα 2 

3 & 4). Στον Ρίνακασ 9 φαίνεται το περιεχόμενο κάκε ερϊτθςθσ και το αντίςτοιχο 
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ερευνθτικό εργαλείο. Στισ επόμενεσ παραγράφουσ κα παρουςιαςτεί κάκε 

ερωτθματολόγιο ξεχωριςτά και κα αναλυκοφν οι ςτόχοι κάκε ερϊτθςθσ-ζργου. 

 

Πίνακασ 9: Ρεριεχόμενο ζργου ανά ερευνθτικό εργαλείο 

Α) Εμπειρικό ϋρευνα (n1=151) Β) Εμπειρικό ϋρευνα (n2=23) 

Ερώτηςη ςχετικϊ 
με: 

Είδοσ 
ερωτθματολογίου 

Ερϊτθςθ ςχετικά με: 
Είδοσ 

ερωτθματολογίου 

Α1. Νοηματοδότηςη 
τησ Ν-ΕΤ 

pre 
Β1. Νοθματοδότθςθ 

τθσ Ν-ΕΤ 
pre & post 

Α2. Φαινόμενο 
ςαύρασ Γκϋκο 

pre 
Β2. Φαινόμενο 
ςαφρασ Γκζκο 

pre & post 

 
Β3. Αξιολόγθςθ 

δραςτθριοτιτων 
(απόψεισ μακθτϊν) 

post 

 

2.4.1 Ερωτηματολόγιο εμπειρικόσ ϋρευνασ των 151 ςυμμετεχόντων 

Ριο ςυγκεκριμζνα, το ερωτθματολόγιο για τθν εμπειρικι ζρευνα με δείγμα τουσ 151 

μακθτζσ αποτελείται από δυο ερωτιματα-ζργα (Ρίνακασ 10), βαςιςμζνα ςε 

προγενζςτερεσ ζρευνεσ (Ρζικοσ, 2016; Σακελλάρθ κ.ά., 2017). Τα ερωτιματα-ζργα 

ιταν ανοιχτοφ τφπου με ςτόχο τθν ανάδειξθ και καταγραφι των ιδεϊν των μακθτϊν 

για το περιεχόμενο τθσ Ν-ΕΤ κακϊσ και του φαινομζνου τθσ ςαφρασ Γκζκο. Ζτςι, οι 

μακθτζσ μποροφςαν να εκφράςουν ελεφκερα τισ ιδζεσ τουσ αναδεικνφοντασ τθν 

αυκεντικότθτα των απαντιςεϊν τουσ (Cohen, Manion, & Morrison, 2008). Ριο 

ςυγκεκριμζνα, το ζργο 1 αφοροφςε ςτθν καταγραφι των ιδεϊν των μακθτϊν για 

τον όρο «νανοτεχνολογία» δθλαδι, το νόθμα αποδίδουν ςτθ λζξθ αυτι (Ρζικοσ, 

2016). Τζλοσ, το ζργο 2 μελετοφςε τισ ιδζεσ των μακθτϊν για τθν ιδιαίτερθ 

ικανότθτα τθσ ςαφρασ Γκζκο να περπατάει ςε τοίχουσ αψθφϊντασ τθ βαρφτθτα. Το 

ςυγκεκριμζνο ζργο βαςίςτθκε ςε προγενζςτερθ ζρευνα που πραγματοποιικθκε για 

πρϊτθ φορά ςε μακθτζσ τθσ ΣΤ’ τάξθσ Δθμοτικοφ Σχολείου τθσ χϊρασ μασ 

(Σακελλάρθ κ.ά., 2017). Οι μακθτζσ μποροφςαν να απαντιςουν με λόγια ι/και με 

ςχιμα.  

 

 



  

 Σελύδα 134  

Πίνακασ 10: Τα ζργα (Ε) του ερωτθματολογίου τθσ εμπειρικισ ζρευνασ 

Ε1. Ζνασ μακθτισ  διάβαςε ςτο διαδίκτυο τθ λζξθ νανοτεχνολογία και 
αναρωτικθκε τι άραγε να ςθμαίνει. Ρροςπάκθςε να του εξθγιςεισ τι νομίηεισ εςφ 
ότι είναι θ νανοτεχνολογία. 

Ε2. Στθν παρακάτω εικόνα φαίνεται μία ςαφρα (ςαμιαμίδι) ςκαρφαλωμζνθ ςε 
τοίχο. Ρϊσ κα ερμινευεσ τθν ικανότθτα τθσ ςαφρασ να «κολλάει» ςτον τοίχο; 
Ρεριζγραψε με λζξεισ και με ςχιμα. 

 
 

 

2.4.2 Ερωτηματολόγιο εμπειρικόσ ϋρευνασ: αξιολόγηςη μϊθηςησ των 

ςυμμετεχόντων τησ ΔΜΑ 

 

Θ ΔΜΑ που ςχεδιάςτθκε, εφαρμόςτθκε ςτουσ 23 μακθτζσ τθσ ζκτθσ Δθμοτικοφ τθσ 

ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Φλϊρινασ. Το ανακεωρθμζνο ερωτθματολόγιο (Ρίνακασ 

11) που ςυμπλιρωςαν οι μακθτζσ πριν τθν εφαρμογι τθσ ΔΜΑ, αποτελείται από 2 

ζργα ανοιχτοφ τφπου ςχετικά με το περιεχόμενο τθσ Ν-ΕΤ. Ενϊ, το τελικό 

ερωτθματολόγιο (μετά τθν εφαρμογι τθσ ΔΜΑ) είχε ζνα επιπλζον ζργο (Ρίνακασ 

12). Το τρίτο ζργο αποτελείται από 12 κλειςτζσ ερωτιςεισ 5βάκμιασ κλίμακασ Likert, 

ςχετικά με το περιβάλλον τθσ μικτισ πραγματικότθτασ και τθν αξιολόγθςθ των 

δραςτθριοτιτων τθσ ΔΜΑ από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ. Στο τρίτο ζργο, οι μακθτζσ 

καλοφνταν να εκφράςουν τισ απόψεισ τουσ για τισ δραςτθριότθτεσ που 

παρακολοφκθςαν κατά τθν εφαρμογι τθσ ΔΜΑ. 
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Πίνακασ 11: Τα ζργα (Ε) του αρχικοφ ερωτθματολογίου τθσ ΔΜΑ 

E1. Ζνασ μακθτισ διάβαςε ςτο διαδίκτυο τθ λζξθ νανοτεχνολογία και αναρωτικθκε 
τι άραγε να ςθμαίνει. Ρροςπάκθςε να του εξθγιςεισ τι νομίηεισ εςφ ότι είναι θ 
νανοτεχνολογία. Εάν κζλεισ δϊςε και ζνα παράδειγμα. 

Ε2. Ασ παρακολουκιςουμε το βίντεο «Σαφρα που ςκαρφαλϊνει» από τθ μυςτικι 
ιςτοςελίδα μασ: «nanoΣΑΥΑ». Ρϊσ νομίηεισ ότι θ ςαφρα καταφζρνει να περπατάει 
ςε διαφορετικζσ επιφάνειεσ, χωρίσ να πζφτει; Εξιγθςε με ςχιμα και με λόγια. 
 

Α) θ ςαφρα περπατάει ςτον τοίχο: 

 

 

Β) θ ςαφρα περπατάει ςτθ χάρτινθ 
επιφάνεια: 

 

 

Γ) θ ςαφρα περπατάει ςτθ γυάλινθ 
επιφάνεια: 
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Πίνακασ 12: Το επιπλζον ζργο (Ε3) του τελικοφ ερωτθματολογίου τθσ ΔΜΑ 

Ε3. Παρακϊτω φαύνονται οι δραςτηριότητεσ που εφαρμόςαμε ςτισ ςυναντόςεισ 
μασ για το φαινόμενο τησ ςαύρασ Γκϋκο. Θα θϋλαμε την ϊποψό ςου. 
Χρηςιμοποιώντασ την παρακϊτω κλύμακα, ςημεύωςε ςε ποιο βαθμό ςυμφωνεύσ ό 
διαφωνεύσ για κϊθε πρόταςη. 
 

Διαφωνϊ 
Διαφωνϊ 

απόλυτα 

Οφτε ςυμφωνϊ/οφτε 

διαφωνϊ 
Συμφωνϊ 

Συμφωνϊ 

απόλυτα 

     

 

Φ1: Θ ςυλλογι πλθροφοριϊν και θ παρακολοφκθςθ βίντεο από τθ μυςτικι 
ιςτοςελίδα: «nanoΣΑΥΑ» δεν με δυςκόλεψε κακόλου. 

Φ2α: Με τθ βοικεια τθσ εφαρμογισ: «HP Reveal» παρατιρθςα τισ ςταδιακζσ 
μεγεκφνςεισ από το δάχτυλο τθσ ςαφρασ Gecko ςτον μικρόκοςμο, με μεγάλθ 
ευκολία. 

Φ2β: Με τθ βοικεια τθσ εφαρμογισ: «HP Reveal» παρατιρθςα τισ ςταδιακζσ 
μεγεκφνςεισ από το δάχτυλο τθσ ςαφρασ Gecko ςτο νανόκοςμο, με δυςκολία. 

Φ3: Ακολοφκθςα τισ οδθγίεσ/εικόνεσ από το λογιςμικό: «Lego mindstorms nxt» 
και δεν δυςκολεφτθκα κακόλου να καταςκευάςω το μοντζλο τθσ ςαφρασ Γκζκο. 

Φ4: Ρρογραμμάτιςα τθ ςαφρα με τθ βοικεια του λογιςμικοφ: «Lego mindstorms 
nxt», παρόλο που οι εντολζσ ιταν ςτα αγγλικά δεν δυςκολεφτθκα.  

Φ5: Θ δυνατότθτα τοποκζτθςθσ των εντολϊν-εικονιδίων του λογιςμικοφ: «Lego 
Mindstorms nxt», με ςφρςιμο, μου φάνθκε αρκετά εφκολθ.  

Φ6: Θ αποκικευςθ και το κατζβαςμα του προγραμματιςμοφ ςτον εγκζφαλο του 
ρομπότ με δυςκόλεψε.   

Φ7: Το να κατανοιςω πωσ λειτουργεί θ πλακζτα makey-makey, μου φάνθκε 
αρκετά εφκολο. 

Φ8: Δε δυςκολεφτθκα κακόλου να δίνω εντολζσ ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ 
του scratch. 

Φ9: Το να ορίηω μεταβλθτζσ ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ του Scratch δε με 
δυςκόλεψε. 

Φ10: Ραίηοντασ το διαδραςτικό παιχνίδι αλλθλεπίδραςα με τον Θ/Υ 
χρθςιμοποιϊντασ το ςϊμα μου (ζκλεινα κυκλϊματα με το χζρι μου, άκουγα τισ 
ερωτιςεισ όταν πάταγα τθν πλαςτελίνθ) και αυτό δεν με δυςκόλεψε κακόλου. 

Φ11: Ολόκλθρθ θ προετοιμαςία του φεςτιβάλ με βοικθςε αρκετά να κατανοιςω 
το μυςτικό που κρφβει θ ςαφρα Γκζκο ςτισ πατοφςεσ τθσ. 
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2.5 Μϋθοδοσ ανϊλυςησ δεδομϋνων 

Ακολουκϊντασ τθ μζκοδο ανάλυςθσ περιεχομζνου (content analysis) 

πραγματοποιικθκε ςειρά αναλφςεων, τόςο ποιοτικϊν όςο και ποςοτικϊν (Elo et al., 

2008; Ιωςθφίδθσ, 2008; Ηουπίδθσ, 2012) και με επαγωγικό (inductive) ι 

ςυμπεραςματικό (deductive) τρόπο (Elo et al., 2008).  Σφμφωνα με τθ βιβλιογραφία, 

θ ανάλυςθ περιεχομζνου είναι μια προςζγγιςθ ανάλυςθσ τεκμθρίων και κειμζνων 

(λζξεισ ι/και εικόνεσ) θ οποία ςτοχεφει ςτθν ςυςτθματικι κωδικοποίθςθ και 

ποςοτικοποίθςθ του εκάςτοτε περιεχομζνου με ςυςτθματικό και επαναλθπτικό 

τρόπο βάςει εκ των προτζρων διαμορφωμζνων κατθγοριϊν (Bryman, 2017: 325). 

Αφοφ ςυμπλθρϊκθκαν τα ερωτθματολόγια πραγματοποιικθκε θ ανάλυςθ 

των δεδομζνων που αποτελοφταν από 3 ςτάδια. Στο πρώτο ςτάδιο, 

πραγματοποιικθκε θ μεταγραφή των δεδομζνων ςε υπολογιςτικό φφλλο Excel. 

Υπιρξαν τρία ξεχωριςτά φφλλα όπου πραγματοποιικθκε θ μεταγραφι των 

δεδομζνων: (α) τθσ εμπειρικισ ζρευνασ των 151 ςυμμετεχόντων, (β) του 

ερωτθματολογίου τθσ αρχικισ μζτρθςθσ (pre-questionnaire) και (γ) του 

ερωτθματολογίου τθσ τελικισ μζτρθςθσ (post-questionnaire). Στθν πρϊτθ ςτιλθ, 

καταχωρικθκε ο αφξων αρικμόσ κάκε μακθτι, ςτθ ςυνζχεια το φφλο και θ τάξθ του 

κακϊσ και το ςχολείο ςτο οποίο φοιτοφςε. Τζλοσ, ακολοφκθςαν οι απαντιςεισ από 

τα ζργα του εκάςτοτε ερωτθματολογίου.  

Στθ ςυνζχεια, πραγματοποιικθκε το δεφτερο ςτάδιο τθσ ανάλυςθσ, ο 

προςδιοριςμόσ μονάδων ανάλυςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτισ απαντιςεισ των 

μακθτϊν, αναηθτικθκαν λζξεισ ι φράςεισ με αυτοτελζσ εννοιολογικό περιεχόμενο, 

οι λεγόμενεσ Μονάδεσ Ανάλυςθσ *ΜΑ+ (Cohen et al., 2008). Ζτςι, θ εκάςτοτε 

απάντθςθ ζπρεπε να αναλυκεί ςτισ ΜΑ που περιλάμβανε. Ππωσ γίνεται αντιλθπτό θ 

κάκε απάντθςθ μπορεί να περιλαμβάνει παραπάνω από μια ΜΑ. Τζλοσ, ο αρικμόσ 

των ΜΑ καταγραφόταν ςτο αντίςτοιχο φφλλο excel. 

Στο τρίτο και τελευταίο ςτάδιο, δίνεται μια πιο αφθρθμζνθ προςζγγιςθ ςε 

κάκε απάντθςθ κακϊσ προςπακοφμε να ομαδοποιιςουμε ςτθν ίδια κατθγορία τισ 

απαντιςεισ των μακθτϊν. Σφμφωνα με τθν «από κάτω προσ τα πάνω ανάλυςθ» 

(bottom up) οι ΜΑ τθσ  κάκε απάντθςθσ, αντιςτοιχικθκαν με τισ κατθγορίεσ που 

εντοπίςτθκαν κατά τθν μελζτθ τθσ βιβλιογραφίασ. Ρραγματοποιικθκε αναςκόπθςθ 

τθσ βιβλιογραφίασ (Ρζικοσ κ.ά., 2015; Ρζικοσ, 2016; Σακελλάρθ κ.ά., 2017) και 
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υιοκετικθκε θ ταξινόμθςθ των απαντιςεων ςτα 4 Επίπεδα Κατανόθςθσ *Ε+ (Βλζπε 

2.5.1). Απαντιςεισ που προςεγγίηουν τθν επικυμθτι γνϊςθ ςτθν οποία ςτοχεφει θ 

ΔΜΑ κατατάςςονται ςτο υψθλότερο επίπεδο *Ε3+, ενϊ αντίκετα απαντιςεισ από τισ 

οποίεσ φαίνεται πωσ οι μακθτζσ δεν προςεγγίηουν τθν επικυμθτι γνϊςθ ςτθν οποία 

ςτόχευε θ ΔΜΑ κατατάςςονται ςτο χαμθλότερο επίπεδο *ΕΟ+  (Ρζικοσ, 2016). Αξίηει 

να αναφερκεί ότι θ κωδικοποίθςθ είναι μια κυκλικι και αναδραςτικι διαδικαςία 

(Ιωςθφίδθσ, 2008; Bryman, 2017). 

 

 

 

χιμα 5: Ραράδειγμα για τα 3 ςτάδια τθσ ανάλυςθσ δεδομζνων, ςχετικά με τθ 
νοθματοδότθςθ τθσ Ν-ΕΤ 

  

τϊδιο 3ο: Κωδικοπούηςη και Σαξινόμηςη των ΜΑ ςτα Ε 

ΜΑ1ΜΙ1 "Μζγεκοσ και κλίμακα"  "Επιςτθμονικι Άποψθ" 

ΜΑ2ΜΙ7 "Εργαλεία και όργανα" "Επιςτθμονικι Άποψθ" 

τϊδιο 2ο: Προςδιοριςμόσ ΜΑ  

ΜΑ1: «Νανοτεχνολογία είναι θ εξζταςθ του νανόκοςμου...» ΜΙ1 "Μζγεκοσ και κλίμακα"  

ΜΑ2: «.... τον εξετάηουμε με θλεκτρονικό μικροςκόπιο» ΜΙ7 "Εργαλεία και όργανα" 

τϊδιο 1ο: Μεταγραφό δεδομϋνων 

n2= «Νανοτεχνολογία είναι θ εξζταςθ του νανόκοςμου που τον εξετάηουμε με θλεκτρονικό 
μικροςκόπιο» 
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2.5.1 Τα επύπεδα Κατανόηςησ (Ε) 

Ππωσ αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ, για τθν ταξινόμθςθ των απαντιςεων από τα 

2 ζργα (βλζπε Ραράρτθμα) χρθςιμοποιικθκαν τα Επίπεδα Κατανόθςθσ ςφμφωνα με 

τουσ Ρζικοσ κ.ά. (2015), Ρζικοσ (2016) και Σακελλάρθ κ.ά. (2017), τα οποία είναι 

ιεραρχικά. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτο υψθλότερο επίπεδο ταξινομοφνται οι απαντιςεισ 

των μακθτϊν που προςεγγίηουν τθν Επιςτθμονικι γνϊςθ (Ε3), ςτο επόμενο επίπεδο 

οι απαντιςεισ που εκφράηουν τθν Μερικϊσ Επιςτθμονικι γνϊςθ (Ε2), ςτο αμζςωσ 

επόμενο επίπεδο οι Εναλλακτικζσ Ιδζεσ των μακθτϊν ι αλλιϊσ εκείνεσ που είναι 

μακριά από τθν Επιςτθμονικι άποψθ (Ε1), τζλοσ ςτο κατϊτερο επίπεδο (ΕΟ) 

ταξινομοφνται οι απαντιςεισ που δθλϊνουν άγνοια ι αςάφεια. Στισ επόμενεσ 

παραγράφουσ (2.5.1.1 & 2.5.1.2) κα παρουςιαςτοφν αναλυτικότερα τα επίπεδα 

κατανόθςθσ τόςο για τθν νοθματοδότθςθ τθσ Ν-ΕΤ όςο και για το φαινόμενο τθσ 

ςαφρασ Γκζκο.  

2.5.1.1 Τα επύπεδα Κατανόηςησ για τη νοηματοδότηςη τησ Ν-ΕΤ 

Σχετικά με τθ νοθματοδότθςθ τθσ Ν-ΕΤ θ ταξινόμθςθ των απαντιςεων ζγινε με 

βάςθ τα τζςςερα επίπεδα κατανόθςθσ (Ρζικοσ, 2016) όπωσ παρουςιάηονται 

παρακάτω. Στο  Σχιμα 6 παρουςιάηονται ςυνοπτικά οι κατθγορίεσ. 

Για να ενταχκεί μια απάντθςθ ςτθν κατθγορία «Ε3: Επιςτθμονικι Άποψθ» 

πρζπει ςτα λόγια ι τισ φράςεισ των μακθτϊν να εντοπίηονται όροι του 

νανογραμματιςμοφ για μια τουλάχιςτον Μεγάλθ Ιδζα (ΜΙ) με ςαφινεια. Για 

παράδειγμα για τθ ΜΙ2: Εργαλεία και Πργανα, αναηθτοφμε Μονάδεσ Ανάλυςθσ 

*ΜΑ+ ςχετικά με τα όργανα παρατιρθςθσ του νανόκοςμου, όπωσ είναι το 

θλεκτρονικό μικροςκόπιο. Σφμφωνα με τον Ρζικο (2016) ςαν ςωςτά όργανα 

παρατιρθςθσ μποροφμε να δεχτοφμε το νανοςκόπιο. Παραδείγματα17 

απαντιςεων οι οποίεσ ανικουν ςτο Ε3 είναι τα εξισ: «Μακθτισ 17, 

Ερωτθματολόγιο Εμπειρικισ Ζρευνασ (n1=17, ΕΕΕ): Νανοτεχολογία ςθμαίνει θ 

τεχνολογία θ οποία αποτελείται από μικροςκοπικά ρομπότ. Λζγεται νανοτεχνολογία 

γιατί δεν αποτελείται από μεγάλα ρομπότ αλλά από μικρά. Σθν χρθςιμοποιοφνε 

περιςςότερο ςτθν Ιατρικι», «n2=3, post: Η νανοτεχνολογία είναι μια επιςτιμθ που 

                                                           
17

 Οι απαντιςεισ των μακθτϊν ζχουν μεταφερκεί αυτοφςιεσ με τα όποια ορκογραφικά ι ςυντακτικά 
λάκθ υπιρχαν. 
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με το θλεκτρονικό μικροςκόπιο μπαίνουμε ςτο νανόκοςμο» και «n2=2, post: 

Νανοτεχνολογία είναι θ εξζταςθ του νανόκοςμου που τον εξετάηουμε με 

θλεκτρονικό μικροςκόπιο». 

Στο επόμενο επίπεδο το «Ε2: Μερικϊσ Επιςτθμονικι Άποψθ» εντάςςονται 

απαντιςεισ ςτισ οποίεσ ανιχνεφονται ΜΑ για μια τουλάχιςτον ΜΙ, αλλά με 

γενικότθτεσ. Για παράδειγμα για τθ ΜΙ1: Μζγεκοσ και κλίμακα, αναηθτοφμε ΜΑ 

ςχετικά με το μζγεκοσ του νανόκοςμου, αλλά χωρίσ όρουσ του νανογραμματιςμοφ 

όπωσ είναι: μικρά αντικείμενα, πάρα πολφ μικρά αντικείμενα. Παραδείγματα 

απαντιςεων οι οποίεσ ανικουν ςτο Ε2 είναι τα εξισ: «n1=126, ΕΕΕ: Η 

νανοτεχνολογία είναι θ τεχνολογία των πολφ μικρϊν αντικειμζνων».  

Στο επίπεδο «Ε1: Μακριά από τθν Επιςτθμονικι Άποψθ» εντάςςονται 

απαντιςεισ ςτισ οποίεσ δεν ανιχνεφονται ΜΑ για καμία από τισ ΜΙσ, ι/και 

ανιχνεφονται ΜΑ που αποδίδουν μια ανκρωποκεντρικι προςζγγιςθ τθσ Ν-ΕΤ, 

δθλαδι απαντιςεισ που αναφζρουν ότι είναι μια τεχνολογία για νάνουσ ι κοντοφσ 

ανκρϊπουσ. Παραδείγματα τζτοιων απαντιςεων οι οποίεσ ανικουν ςτο Ε1 είναι 

τα εξισ: «n1=96, ΕΕΕ: Κατά τθ γνϊμθ μου νανοτεχνολογία είναι θ τεχνολογία των 

νάνων γιατί είναι ςφνκετθ από τισ λζξεισ νάνοσ + τεχνολογία», «n2=17, pre: 

Σεχνολογία για κοντοφλιδεσ» και «n1=19 ΕΕΕ: Ζχει να κάνει με διάφορα κφτταρα, 

αςκζνειεσ».  

Τζλοσ, ςτο επίπεδο «Ε0: Κενό-Άγνοια-Αςάφεια» εντάςςονται κενζσ 

απαντιςεισ, ι που δεν βγάηουν νόθμα ι δθλϊςεισ άγνοιασ. Παραδείγματα τζτοιων 

απαντιςεων οι οποίεσ ανικουν ςτο Ε0 είναι τα εξισ: «n1=53, ΕΕΕ: Δεν γνωρίηω 

ακριβϊσ», «n1=67, ΕΕΕ: Δεν ζχω ακοφςει ποτζ αυτι τθ λζξθ».  
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χιμα 6: Επίπεδα για τθ νοθματοδότθςθ τθσ Ν-ΕΤ 

 

2.5.1.2 Τα επύπεδα Κατανόηςησ για το φαινόμενο τησ ςαύρασ Γκϋκο 

Για το φαινόμενο τθσ προςκόλλθςθσ τθσ ςαφρασ Γκζκο θ ταξινόμθςθ των 

απαντιςεων ζγινε με βάςθ τα τζςςερα επίπεδα κατανόθςθσ που ζχουν δθμοςιευτεί 

από τθν πιλοτικι εφαρμογι μιασ ΔΜΑ από τουσ Σακελλάρθ κ.ά. (2017). Τα 

παρακάτω επίπεδα ζχουν εμπλουτιςτεί ςε ςχζςθ με τθν πιλοτικι εφαρμογι (Σχιμα 

7).  

Αναλυτικότερα, ςτο επίπεδο «Ε3: Επιςτθμονικι Άποψθ» εντάςςονται οι 

απαντιςεισ των μακθτϊν όπου περιγράφεται το φαινόμενο τθσ προςκόλλθςθσ τθσ 

ςαφρασ με όρουσ τουσ νανογραμματιςμοφ ςχετικοφσ με το ςυγκεκριμζνο 

φαινόμενο, όπωσ για παράδειγμα είναι οι λζξεισ: νανοτριχίδια, νανότριχεσ, 

νανοπροεξοχζσ. Παραδείγματα απαντιςεων οι οποίεσ ανικουν ςτο Ε3 είναι τα 

εξισ: «n2=4, post: Η ςαφρα Γκζκο ςτθ πατοφςα τθσ ζχει πάρα πολλά νανοτριχίδια 

που τθν βοθκάνε να ςκαρφαλϊνει ςε τηάμια, τοίχουσ, δζντρα κ.α.», «n2=5, post: 

Επειδι υπάρχουν μικρά νανοτρυχίδια ςτα πόδια τθσ που μποροφν με θλεκτριςμό να 

Επιςτημονικό Άποψη 

- Όροι του νανογραμματιςμοφ για μια τουλάχιςτον ΜΙ, με ςαφινεια 

Μερικώσ Επιςτημονικό Άποψη 

- Μονάδεσ Ανάλυςθσ για μια τουλάχιςτον ΜΙ, με γενικότθτεσ 

 

Μακριϊ από την επιςτημονικό ϊποψη 

1. Ζλλειψθ Μονάδων Ανάλυςθσ για τισ ΜΙσ 

2. Ανκρωποκεντρικι προςζγγιςθ τθσ Ν-ΕΣ 

 

Κενό-Άγνοια-Αςϊφεια 

Κενζσ απαντιςεισ ι δθλϊςεισ άγνοιασ 
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κολοφν ςε όλεσ τισ επιφάνειεσ πχ γυαλί, χαρτί κ.α. Σα νανοτριχίδια. Σα setae ζχουν 

πιο μικρά δθλαδι τα spatulae».  

Στο επίπεδο «Ε2: Μερικϊσ Επιςτθμονικι Άποψθ» εντάςςονται οι απαντιςεισ 

ςτισ οποίεσ: α) περιγράφεται το φαινόμενο με απλζσ λζξεισ, χωρίσ τθ χριςθ όρων 

του νανογραμματιςμοφ,  όπωσ είναι τριχίδια, τρίχεσ και β) το φαινόμενο εξθγείται 

με τθ βοικεια τθσ βαρφτθτασ.  Παραδείγματα απαντιςεων οι οποίεσ ανικουν ςτο 

Ε2 είναι τα εξισ: «n1=143, ΕΕΕ: Η ςαφρα κολάει ςτον τοίχο γιατί ζχει κάτι πάρα πολφ 

μικρζσ τρίχεσ και είναι τόςεσ πολλζσ που κολλάει», «n2=19, post: Η ςαφρα ζχει 

κάποιεσ τρίχεσ ςτα πόδια οι οποίεσ τθν βοθκάνε να μθν πζφτει».  

Στο επίπεδο «Ε1: Μακριά από τθν Επιςτθμονικι Άποψθ/Εναλλακτικζσ Ιδζεσ» 

εντάςςονται οι απαντιςεισ ςτισ οποίεσ οι μακθτζσ αποδίδουν τθν εξιγθςθ του 

φαινομζνου ςτθν φπαρξθ φυςικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ ςαφρασ που είναι ορατά 

ςτον μακρόκοςμο, όπωσ για παράδειγμα: βεντοφηεσ, μικρό βάροσ, νφχια, ςάλιο κτλ. 

Παραδείγματα απαντιςεων οι οποίεσ ανικουν ςτο Ε1 είναι τα εξισ: «n1=1, ΕΕΕ: Σο 

ςαμιαμίδι ζχει ςτισ πατοφςεσ του γλίτςα ι κόλλα ι βεντοφηεσ τα οποία το βοθκάνε 

να ςκαρφαλϊνει πάνω ςε επιφάνεισ και ςε τοίχουσ», «n1=104, ΕΕΕ: Εγϊ νομίηω πωσ 

ςτον τοίχο κρατίεται με τα νφχια τθσ».  

Τζλοσ, ςτο επίπεδο «Ε0: Κενό-Άγνοια-Αςάφεια» εντάςςονται απαντιςεισ που 

διλωναν άγνοια, ι ιταν αςαφείσ ι οι μακθτζσ δεν ζδωςαν κάποια απάντθςθ. 

Ραραδείγματα απαντιςεων οι οποίεσ ανικουν ςτο Ε0 είναι τα εξισ: «n1=15, ΕΕΕ: το 

ςαμιαμίδι είναι πολφ καλόσ ςκαρφαλόςτισ. καρφαλόνουν τουσ τοίχουσ για να 

ξεφείγουν τον εχκροφσ», «n2=2, pre: Επειδι είναι ςαν τον Spiderman».      
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χιμα 7: Επίπεδα για το φαινόμενο τθσ ςαφρα gecko  

 

Στο ςθμείο αυτό, αξίηει να τονιςτεί ότι για τισ 165 μονάδεσ ανάλυςθσ (ΜΑ) 

που εντοπίςτθκαν ςτο Ζργο 2 (φαινόμενο τθσ ςαφρασ Γκζκο), οι 137 ΜΑ αφοροφςαν 

ςτο επίπεδο «Ε1: Μακριά από τθν Επιςτθμονικι Άποψθ/Εναλλακτικζσ Ιδζεσ». Οι 

εναλλακτικζσ ιδζεσ, που εξζφραςαν οι μακθτζσ και των δυο δειγμάτων, ιταν 

διαφορετικζσ και αναπτφχκθκε ζντονθ θ ανάγκθ να ομαδοποιθκοφν. Ζτςι, 

δθμιουργικθκαν  5 νζεσ κατθγορίεσ κακεμιά από τισ οποίεσ εξζφραηε διαφορετικι 

εναλλακτικι ιδζα για τον τρόπο που θ ςαφρα Γκζκο καταφζρνει να περπατάει 

ανάποδα ςε διάφορεσ επιφάνειεσ αψθφϊντασ τθ βαρφτθτα (Σχιμα 8). Στισ 

επόμενεσ παραγράφουσ, παρουςιάηονται αναλυτικά οι 5 αυτζσ υποκατθγορίεσ.  

Στθν κατθγορία Ε1Α ανικουν οι απαντιςεισ ςτισ οποίεσ οι μακθτζσ για να 

εξθγιςουν το φαινόμενο αναφζρονται ςε βεντοφηεσ. Παραδείγματα απαντιςεων 

οι οποίεσ ανικουν ςτο Ε1Α είναι τα εξισ: «n1=3, ΕΕΕ: τθν πατουςα τθσ ςαυρασ, 

υπάρχουν βεντουηεσ που τθ βοθκαν να κολλαει ςτον τοιχο», «n1=37, ΕΕΕ: Η ςαφρα 

ζχει ζνα υλικό που λειτουργεί ςαν βεντοφηα και βοθκάει τθν ςαφρα να 

ςκαρφαλϊνει».  

Στθν κατθγορία Ε1Β ανικουν οι απαντιςεισ των μακθτϊν που αναφζρονται ςε 

κολλϊδεισ ουςίεσ όπωσ είναι το ςάλιο, θ κόλλα, το υγρό, θ γλίτςα, θ βλζννα. 

Επιςτημονικό Άποψη 

- Περιγραφι του φαινομζνου με όρουσ του νανογραμματιςμοφ  

(Νανοτριχίδια, νανότριχεσ) 

Μερικώσ Επιςτημονικό Άποψη 

- Απλι περιγραφι του φαινομζνου με απλό λεξιλόγιο και χωρίσ 
όρουσ του νανογραμματιςμοφ (τρίχεσ)  

 

Μακριϊ από την Επιςτημονικό Άποψη 

- Αναφορά ςε βεντοφηεσ, νφχια, μαγνιτεσ, κολλϊδεισ ουςίεσ.  

   

Κενό-Άγνοια-Αςϊφεια 

- Απουςία απάντθςθσ, δθλϊςεισ άγνοιασ, αςάφειεσ 
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Παραδείγματα απαντιςεων οι οποίεσ ανικουν ςτο Ε1Β είναι τα εξισ: «n2=139, 

ΕΕΕ: Η ςαφρα λογικά ζχει κάτι ςαν γλίτςα που τθν βοθκάει να ςκαρφαλόνει χωρίσ 

φόβο να πζςει», «n1=7, ΕΕΕ: Πιςτεφω ότι ςτθσ πατοφςεσ τθσ ςαφρασ υπάρχει μια 

ειδικι κόλα, θ οποία δίνει δυνατότθτα ςτθ ςαφρα να κολάει ςτον τοίχο», «n1=83, 

ΕΕΕ: θ ςαφρα "κολλάει" ςτον τοίχο γιατί ζχει ζνα ειδικό ςάλιο ςτο κάτω μζροσ τθσ» 

και «n2=16, post: Επειδι τα πόδια τθσ από κάτω θ πατοφςα τθσ είναι γλιςτερι και 

μπορεί να περπατάει ςτον τοίχο». 

Στθν επόμενθ κατθγορία τθν Ε1Γ, εντάςςονται οι απαντιςεισ των μακθτϊν 

που αποδίδουν τθν ικανότθτα τθσ ςαφρασ ςτθν φπαρξθ νυχιϊν ι αγκακιϊν. Τζτοια 

παραδείγματα για τθν κατθγορία Ε1Γ είναι τα εξισ: «n1=26, ΕΕΕ: μπορεί να 

"κολλάει" ςτον τείχο επειδι ςτα πόδια τθσ  ζχει κοφτερά νφχια και μπορεί να 

γαντηωκεί», «n1=31, ΕΕΕ: κολλάει ςτον τοίχο με τα "μυτερα" νφχια τθσ», «n1=69, 

ΕΕΕ: Η ςαφρα ζχεισ ςτθσ πατοφςεσ τθσ μικρά αγκακάκια τα οποία ςκαλϊνουν π.χ. ςε 

τοίχουσ κτλ τα αγκάκια αυτά προζρχονται από το ςϊμα τουσ και τα ίδια αγκάκια τα 

ζχουν κοι οι αράχνεσ». 

Στθν τζταρτθ κατθγορία τθν Ε1Δ, εντάςςονται οι απαντιςεισ που αποδίδουν 

τθν ιδιαίτερθ ικανότθτα τθσ ςαφρασ ςφμφωνα με το ςχιμα, το μικοσ,  το βάροσ τθσ 

ι/και τθν επιφάνεια ςτιριξθσ. Χαρακτθριςτικά παραδείγματα Ε1Δ είναι: «n2=2, pre: 

γιατί ζχει εξωγκόματα πάνω ςτο χαρτι», ««n2=81, ΕΕΕ: …… επίςθσ είναι πολφ 

ελαφριά και τθσ είναι εφκολο να ςκαρφαλόςει αφοφ δεν γλιςτράει».  

Τζλοσ, ςτθν κατθγορία Ε1Ε ανικουν οι απαντιςεισ ςτισ οποίεσ οι μακθτζσ για 

να εξθγιςουν το φαινόμενο αναφζρονται ςε μαγνιτεσ ι μαγνθτικζσ ιδιότθτεσ. 

Τζτοια παραδείγματα για τθν κατθγορία Ε1Ε είναι τα εξισ: «n1=53, ΕΕΕ: Προφανϊσ 

ζχει μαγνιτικζσ ικανότθτεσ», «n1=35, ΕΕΕ: Η ςαφρα νομίηω πωσ ζχει μια ουςία που 

μαγνιτίηεται ανεβαίνοντασ ςτον τοίχο». 
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χιμα 8: Κατθγορίεσ για το Επίπεδο 1 (Ε1) ςχετικά με τθν ικανότθτα τθσ ςαφρασ 
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 Ε1Α: Βεντούζεσ 

Ε1Β: κολλώδεισ ουςύεσ (ςϊλιο, κόλλα, 
υγρό, γλύτςα, βλϋννα) 

Ε1Γ: νύχια ό αγκαθϊκια 

Ε1Δ: ςχόμα, βϊροσ ςαύρασ ό/και 
επιφϊνεια ςτόριξησ 

Ε1Ε: Μαγνότεσ ό/και μαγνητικϋσ 
ιδιότητεσ 
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2.6 Εγκυρότητα και αξιοπιςτύα 

Για τθν εγκυρότθτα και τθν αξιοπιςτία τθσ ζρευνασ πολυάρικμεσ είναι οι ζρευνεσ 

που ζχουν δθμοςιευκεί. Τόςο ςτθν ποιοτικι όςο και ςτθν ποςοτικι ζρευνα αυτζσ οι 

δυο ζννοιεσ είναι αλλθλζνδετεσ (Ιωςθφίδθσ, 2008). 

Ζνα από τα βαςικά κζματα τθσ αξιολόγθςθσ τθσ ζρευνασ  αποτελεί θ 

αξιοπιςτία και θ εγκυρότθτα. Το ηιτθμα τθσ εγκυρότθτασ ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ 

είναι ςφμφωνα με τον Schwandt (1997) είναι: «Η εγκυρότθτα είναι ζνα επιςτθμικό 

κριτιριο: λζγοντασ ότι τα πορίςματα των κοινωνικϊν επιςτθμονικϊν ερευνϊν είναι 

ι πρζπει να είναι ζγκυρα αφορά τθ κζςθ ότι τα ευριματά τουσ είναι ςτθν 

πραγματικότθτα ι πρζπει να είναι αλθκινά και ςυγκεκριμζνα».  

Κρίνεται ςθμαντικό κατά τθ διάρκεια μια ποιοτικισ ζρευνασ, όπωσ θ 

παροφςα, να αξιολογιςουμε κατά πόςο θ ανάλυςθ των ερευνθτικϊν μασ 

δεδομζνων ανταποκρίνονται ςτα ερευνθτικά ερωτιματα που κζςαμε κατά το 

ςχεδιαςμό. Μεταξφ άλλων, θ τριγωνοποίθςθ ςτθ ςυλλογι και τθν ανάλυςθ των 

δεδομζνων είναι μια πρακτικι ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ εγκυρότθτα μιασ ζρευνασ 

(Ιωςθφίδθσ, 2008). Στθν παροφςα εργαςία χρθςιμοποιιςαμε αυτι τθν πρακτικι. 

Αναλυτικότερα, θ ερευνιτρια ςυνζλλεξε και ταξινόμθςε τισ απαντιςεισ των 

μακθτϊν ςφμφωνα με τα 3 ςτάδια που περιγράφτθκαν ςτθν ενότθτα 2.5. ςτθν 

ςυνζχεια ζνασ δεφτεροσ και ανεξάρτθτοσ ερευνθτισ διαςταφρωςε τισ δικζσ του 

απαντιςεισ με τθσ πρϊτθσ ερευνιτριασ. Αφοφ πραγματοποιικθκε ζλεγχοσ 

ςυμφωνίασ μεταξφ των δυο ερευνθτϊν και μόνο όταν ιταν πλιρθσ θ ςυμφωνία 

ςυνεχίςαμε παρακάτω. Ζτςι, τρίτοσ ανεξάρτθτοσ ερευνθτισ με γνϊςεισ πάνω ςτθν 

ανάλυςθ δεδομζνων ανζλυςε τυχαία το 1/3 των δεδομζνων. Τζλοσ, επιλκε πλιρθσ 

ςυμφωνία μεταξφ των 3 ερευνθτϊν.  

Σχετικά με τισ απόψεισ των μακθτϊν για τθν παρζμβαςθ και τισ 

δραςτθριότθτεσ πραγματοποιικθκε διαφορετικόσ ζλεγχοσ αξιοπιςτίασ, κακϊσ 

αφοροφςε ποςοτικά δεδομζνα. Αναλυτικότερα, βρζκθκε ο δείκτθσ εςωτερικισ 

ςυνζπειασ «Cronback’s Alpha» ζτςι ϊςτε να ελεγχκεί αν οι μακθτζσ ςυμπλιρωςαν 

με ειλικρίνεια και ακρίβεια το τρίτο ζργο του τελικοφ ερωτθματολογίου (Γκίτςασ, 

2017: 68). Μεταξφ των δεδομζνων μασ βρζκθκε ςυντελεςτισ Cronbach's a = 0.51, το 

οποίο ανικει ςτα όρια τθσ αξιοπιςτίασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςφμφωνα με τθ 
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βιβλιογραφία, για τα αρχικά ςτάδια κάποιασ μελζτθσ αρκεί ζνασ ςυντελεςτισ 

Cronbach’s α μεταξφ του 0,5 και 0,6 (Tavakol & Dennick, 2011).  
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3ο Κεφϊλαιο: Αποτελϋςματα Έρευνασ 

 

Στο ςυγκεκριμζνο κεφάλαιο κα παρουςιαςτοφν και κα αναλυκοφν τα 

αποτελζςματα τθσ παροφςασ ζρευνασ. Το κεφάλαιο είναι χωριςμζνο ςε δυο μεγάλα 

μζρθ. Στο πρϊτο μιςό μζροσ (Βλζπε 3.1) παρουςιάηονται τα αποτελζςματα από τθν 

ανάλυςθ των γραπτϊν ερωτθματολογίων των 151 ςυμμετεχόντων (Βλζπε 3.1.1) και 

τθσ αξιολόγθςθσ τθσ μάκθςθσ των ςυμμετεχόντων τθσ ΔΜΑ (Βλζπε 3.1.2). Ενϊ ςτο 

δεφτερο μζροσ (Βλζπε 3.2), παρουςιάηονται τα ςχετικά αποτελζςματα από τθν 

αξιολόγθςθ που πραγματοποίθςαν οι ίδιοι οι μακθτζσ για το περιβάλλον τθσ μικτισ 

πραγματικότθτασ και των αντίςτοιχων δραςτθριοτιτων. 

3.1 Αποτελϋςματα για το Περιεχόμενο τησ Ν-ΕΤ  

3.1.1 Αποτελϋςματα ερωτηματολογύου εμπειρικόσ ϋρευνασ: 151 

ςυμμετϋχοντεσ 

Στθ ςυγκεκριμζνθ υποενότθτα, καταγράφονται τα αποτελζςματα τθσ 

ζρευνασ (n1= 151) ςχετικά με: α) τθ νοθματοδότθςθ τθσ Ν-ΕΤ (Βλζπε 3.1.1.1) και β) 

το φαινόμενο τθσ ςαφρασ Γκζκο (Βλζπε 3.1.1.2). Για κάκε ερευνθτικό ερϊτθμα τθσ 

παροφςασ εργαςίασ, παρουςιάηονται τα γραφιματα των απαντιςεων των μακθτϊν 

για κάκε ζνα από τα τζςςερα επίπεδα κατανόθςθσ ( 

Γράφθμα 1, Γράφθμα 2, Γράφθμα 3). 

3.1.1.1 Νοηματοδότηςη τησ Ν-ΕΤ 

Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, το πρϊτο ζργο του ερωτθματολογίου τθσ 

ζρευνασ με τουσ 151 ςυμμετζχοντεσ (Ραράρτθμα 2) μελετοφςε το νόθμα που 

αποδίδουν οι μακθτζσ ςτον όρο «Νανοτεχνολογία». Στο  

Γράφθμα 1, παρουςιάηονται οι Μονάδεσ Ανάλυςθσ *ΜΑ+ για κάκε επίπεδο 

κατανόθςθσ που αναδείχκθκε για το πρϊτο ζργο.  

Ππωσ φαίνεται και από το  

Γράφθμα 1, οι περιςςότερεσ ΜΑ, οι 88 από τισ 164, εντοπίηονται ςτο Επίπεδο 

2. Ρρόκειται για απαντιςεισ που εκφράηουν τθν Μερικϊσ Επιςτθμονικι Άποψθ. Ριο 
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ςυγκεκριμζνα, γίνεται αναφορά ςε μια τουλάχιςτον Μεγάλθ Ιδζα τθσ Ν-ΕΤ 

(μζγεκοσ), αλλά με γενικότθτεσ. Ραραδείγματα τζτοιων απαντιςεων είναι τα 

παρακάτω: «n1=31, ΕΕΕ: θ νανοτεχνολογία είναι θ τεχνολογία με μικροςκοπικά 

ρομπότ ι αλλιϊσ μικροςκοπικι τεχνολογία», «n1=85, ΕΕΕ: Η νανοτεχνολογία είναι θ 

τεχνολογία που βαςίηεται ςτα μικρά αντοικείμενα», «n1=90, ΕΕΕ: Νομίηω ότι, είναι θ 

εξελθγμζνθ τεχνολογία», «n1=134, ΕΕΕ: Η νανοτεχνολογία είναι θ τεχνολογία με 

πάρα πάρα πολφ μικρά πράγματα», «n1=145, ΕΕΕ: Νανοτεχνολογία είναι θ 

τεχνολογία που με αυτιν μποροφμε να δοφμε πάρα πολφ μικρά ςωματίδια», 

«n1=88, ΕΕΕ: θ νανοτεχνολογία πιςτεφω πωσ είναι πολφ προχορθμζνθ τεχνολογία 

που κα τθν ςυνατιςουμε ςτο μζλλον» και «n1=97, ΕΕΕ: Θεωρϊσ πωσ θ 

νανοτεχνολογία είναι μικροςκοπικι ρομποτικι». Για το Επίπεδο 0, δθλαδι κενζσ 

απαντιςεισ, δθλϊςεισ άγνοιασ ι αςάφειεσ εντοπίηονται 36 ΜΑ. 

Οι 30 ΜΑ εντοπίηονται ςτο Επίπεδο 1 και πρόκειται για απαντιςεισ που 

βρίςκονται μακριά από τθν επιςτθμονικι γνϊςθ. Ριο ςυγκεκριμζνα, εντάςςονται 

απαντιςεισ που δεν εντοπίηονται ΜΑ για καμία από τισ Μισ τθσ Ν-ΕΤ ι/και 

απαντιςεισ που αποδίδουν ςτον όρο ανκρωποκεντρικι υπόςταςθ. Ραραδείγματα 

τζτοιων απαντιςεων παρουςιάηονται παρακάτω: «n1=7, ΕΕΕ: Η νανοτεχνολογία 

είναι θ τεχνολογία των νάνων», «n1=37, ΕΕΕ:  νανοτεχνολογία= νάνοσ + τεχνολογία», 

«n1=70, ΕΕΕ: Νανοτεχνολογία πίςτεφω ότι είναι θ τεχνολγία για τουσ νάνουνσ 

δθλαδι κα φτιάχνουν πράγματα και για αυτι τθ κατιγορια ανκρϊπων», «n1=96, 

ΕΕΕ: Κατά τθ γνϊμθ μου νανοτεχνολογία είναι θ τεχνολογιά των νάνων γιατί είναι 

ςφνκετθ από τισ λεξεισ νάνοσ+τεχνολογία».  

Τζλοσ, ςτο Επίπεδο 3 εντοπίηονται μόλισ 10 ΜΑ, δθλαδι απαντιςεισ που 

εμπεριζχουν ΜΑ για μια τουλάχιςτον Μεγάλθ Ιδζα τθσ Ν-ΕΤ αλλά με ςαφινεια. 

Ραραδείγματα τζτοιων απαντιςεων είναι τα εξισ: «n1=69, ΕΕΕ: Η νανοτεχνολογία 

μάλλον ειδικεφεται ςτθν επιςτιμθ πάνω ςτα μικρά αντικείμενα π.χ. μόρια DNA 

κλπ», «n1=94, ΕΕΕ: …. δθλαδι θ τεχνολογία που αςχολείται με: τα μόρια, τα άτομα, 

τα θλεκτρόνια, τα νετρόνια τα πρωτόνια και τα quark» και «n1=137, ΕΕΕ: Η 

νανοτεχνολογία είναι πάρα πολφ μικρά ςϊματα  (πιο μικρά από τα Quark) που δεν 

μποροφμε να δοφμε με γυμνό μάτι». 

Στο ςθμείο αυτό αξίηει να αναφερκεί ότι από τουσ 151 μακθτζσ ςτισ 

απαντιςεισ των 13 μακθτϊν εντοπίηονται παραπάνω από μια ΜΑ, δθλαδι 2ΜΑ. 
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Ραραδείγματα τζτοιων απαντιςεων είναι τα παρακάτω: «n1=3, ΕΕΕ:  Η 

νανοτεχνολογία είναι μια ειδικοτθτα που αςχολοφνται με παρα παρα πολφ μικρα 

αντικείμενα ι ςωματα. Λεγεται «νανοτεχνολογια» διοτι ο «νανος» είναι μικροσ 

ανκρωποσ». Στθν παροφςα απάντθςθ εντοπίηονται 2 ΜΑ, θ πρϊτθ κατατάςςεται 

ςτθν Ε2 κακϊσ αναφζρει τθ ΜΙ: Μζγεκοσ και Κλίμακα και θ δεφτερθ ςτθν Ε1 κακϊσ 

δίνει ανκρωποκεντρικι διάςταςθ. «n1=113, ΕΕΕ:  νανοτεχνολογια είναι θ τεχνολογια 

οπου φτιαχνουν διαφορα ρομποτ και πιο εξελιγμενθ τεχνολογια». Και οι 2 ΜΑ που 

εντοπίηονται κατατάςςονται ςτθν Ε2. «n1=139, ΕΕΕ: Η νανοτεχνολογία μελετάει 

ςϊματα μικρότερα από τα άτομα, τα κουάρκ και όςα μακαίνουμε ςτθν φυςικι τθσ 

Ε' τάξθσ. Δεν μποροφμε όμωσ να τα δοφμε οφτε με το μικροςκόπιο χρειάηεται ιδικό 

εργαλίο για το δουμε!». Στο ςυγκεκριμζνο παράδειγμα, εντοπίηονται 2 ΜΑ που 

κατατάςςονται ςτο Ε3.  

 

 

τον οριηόντιο άξονα: Ε3: Επιςτθμονικι άποψθ, Ε2: Μερικϊσ Επιςτθμονικι Άποψθ, Ε1: Μακριά από τθν 

επιςτθμονικι άποψθ, Ε0: Κενό, άγνοια, αςάφεια. 

 

Γράφθμα 1: Νοθματοδότθςθ του όρου «Νανοτεχνολογία»  
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3.1.1.2 Το Φαινόμενο τησ ςαύρασ Γκϋκο 

Το δεφτερο ζργο του ερωτθματολογίου (Βλζπε Ραράρτθμα) τθσ εμπειρικισ ζρευνασ 

είχε ςαν ςτόχο τθν καταγραφι των αρχικϊν ιδεϊν μακθτϊν πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ ςχετικά με τθν ικανότθτα τθσ ςαφρασ Γκζκο να αψθφάει τθ βαρφτθτα. 

Στο Γράφθμα 2 παρουςιάηονται οι μονάδεσ ανάλυςθσ για κάκε επίπεδο κατανόθςθσ 

που αναδείχκθκε για το δεφτερο ζργο τθσ εμπειρικισ ζρευνασ.  

Ππωσ φαίνεται και από το Γράφθμα 2, οι περιςςότερεσ ΜΑ οι 138 από τισ 

166, εντοπίηονται ςτο Επίπεδο 1. Ρρόκειται για απαντιςεισ που βρίςκονται μακριά 

από τθν επιςτθμονικι άποψθ, ι αλλιϊσ πρόκειται για τισ εναλλακτικζσ ιδζεσ των 

μακθτϊν ςχετικά με τθν ικανότθτα τθσ ςαφρασ Γκζκο να περπατάει και να ςτζκεται 

ανάποδα ςτο ταβάνι. Ραραδείγματα τζτοιων απαντιςεων παρουςιάηονται 

παρακάτω: «n1=7, ΕΕΕ: Πιςτεφω ότι ςτθσ πατοφςεσ τθσ ςαφρασ υπάρχει μια ειδικι 

κόλα, θ οποία δίνει δυνατότθτα ςτθ ςαφρα να κολάει ςτον τοίχο» (Βλζπε Εικόνα 67), 

«n1=24, ΕΕΕ: θ ςαφρα αυτι μπορεί να ςκαρφαλϊνει ςτον τοίχο επειδι τα πόδια και 

τα χζρια ζχουν ειδθκζσ βεντοφηεσ ϊςτε να ςκαρφαλόνει», «n1=100, ΕΕΕ: κατά τθν 

γνωμθ μου θ ςαυρα "κολλαει" ςτον τοιχο επειδθ ςτα ποδια τθσ εχει ζνα υγρο υλικο 

ςτα ποδια τθσ οπου τθσ το δινει ο οργανιςμοσ τθσ και τθσ επιτρεπει να "κολλαει" ςτο 

τοιχο» και «n1=140, ΕΕΕ: Μάλλον κολάει με βεντοφηεσ ι με τα νφχια τθσ» (Βλζπε 

Εικόνα 68).  

Στθ πρϊτθ περίπτωςθ (Εικόνα 67) ο μακθτισ ζχει ςχεδιάςει μια ςαφρα που 

ςτα δάχτυλα τθσ ζχει κόλλα. Συνεπϊσ, θ απάντθςθ που ζχει δϊςει με λζξεισ 

ςυμβαδίηει με το ςκίτςο που ζχει φτιάξει. Αντίκετα, ςτθν Εικόνα 68 ςτθν απάντθςθ 

του μακθτι δεν διευκρινίηεται, τι αναπαριςτοφν οι βοφλεσ. Για το λόγο αυτό 

λαμβάνουμε υπόψθ μασ κατά κφριο λόγο τισ λεκτικζσ απαντιςεισ των μακθτϊν. Τα 

ςχζδια λειτουργοφν υποβοθκθτικά. Ππωσ φαίνεται και από το τελευταίο 

παράδειγμα, ςτθν απάντθςθ του μακθτι εντοπίηονται 2 ΜΑ, οι οποίεσ 

κατατάςςονται ςτο Επίπεδο 1 κακϊσ ο μακθτισ αποδίδει τθν ικανότθτα ςτθν 

φπαρξθ βεντοφηασ ι νυχιϊν.  
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Εικόνα 67: Απάντθςθ μακθτι (n1=7) που περιζχει ςκίτςο όπου αναπαριςτά τθν φπαρξθ 
κόλλασ ςτισ πατοφςεσ τθσ ςαφρασ 

 

 

Εικόνα 68: Απάντθςθ μακθτι (n1=140) που περιζχει ςκίτςο με βοφλεσ που δεν 
διευκρινίηονται όμωσ τι είναι 

 

Ππωσ φαίνεται και ςτο Γράφθμα 2 για το Ε0, δθλαδι δθλϊςεισ άγνοιασ, 

αςαφείσ ι κενζσ απαντιςεισ, εντοπίηονται μόλισ 24 ΜΑ. Χαρακτθριςτικά 

παραδείγματα τζτοιων αςαφϊν απαντιςεων είναι και τα παρακάτω: «n1=32, ΕΕΕ: 

είναι ςτρογκιλο εχει μια ουρα, τεςερα-ποδια, δυο ματια», «n1=82, ΕΕΕ: χρθςιμοποιεί 

τα πόδια και τα χζρια και τα πόδια και ζτςι ζχει δφναμθ. Ικανότθτα» και «n1=110, 

ΕΕΕ: εχει μικρα ποδαρακια και με το ποδια του περπαταθ γιατι εχει από τα ποδια 

του μικρα ποδια του και για αυτό μπορι να περπαι θ και που εχει μικροςτρογγιλα με 

εκι να μπορει να περναταει». 
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τον οριηόντιο άξονα: Ε1Α: Βεντοφηεσ, Ε1Β: Κολλϊδεισ ουςίεσ (ςάλιο, κόλλα, υγρό, γλίτςα, βλζννα), Ε1Γ: Νφχια 

ι/και αγκακάκια, Ε1Δ: χιμα ι/και βάροσ ι/και μικοσ ςαφρασ ι/και επιφάνεια ςτιριξθσ καιΕ1Ε: Μαγνιτεσ 

ι/και μαγνθτικζσ ιδιότθτεσ 

Γράφθμα 2: Επίπεδα κατανόθςθσ για το φαινόμενο τθσ ςαφρασ Γκζκο 

 

Για το Επίπεδο 2, εντοπίηονται μόνο 4 ΜΑ (Γράφθμα 2). Οι 2 από αυτζσ είναι 

ςχετικζσ με τθν περιγραφι του φαινομζνου χωρίσ τθ χριςθ όρων του 

νανογραμματιςμοφ, αλλά απλοφ λεξιλογίου. Χαρακτθριςτικά παραδείγματα αυτϊν 

είναι: «n1=143, ΕΕΕ: Η ςαφρα κολάει ςτον τοιχο γιατι εχει κατι παρα πολφ μικρεσ 

τριχεσ και είναι τοςεσ πολλεσ που κολλαει» (Βλζπε Εικόνα 69) και «n1=147, ΕΕΕ: Η 

ςαφρα με τθν βοικεια του ποδιο τθσ μπορει να κολαει ςτο τοίχο γιατι εχει τριχεσ 

μικρεσ». Συνεπϊσ, οι μακθτζσ κεωροφν πωσ θ ςαφρα μπορεί να περπατάει ανάποδα 

ςτο ταβάνι επειδι ζχει πολλζσ μικρζσ τρίχεσ ςτισ πατοφςεσ τθσ. Οι άλλεσ 2 ΜΑ, 

αναφζρονται ςτθ βαρφτθτα ι τθν αντιβαρυτικι ικανότθτα τθσ Γκζκο. Τα 

παραδείγματα είναι τα παρακάτω: «n1=143, ΕΕΕ: ….. ςκαρφαλϊνει ςτα δζντρα και 

λόγω τθσ βαρίτιτασ….» και «n1=143, ΕΕΕ: Γιατί πιςτεφω, ότι ζχει μια αντιβαριτικι 

ικανότθτα και όπωσ μπορεί να περπατιςει ςτο νερό χωρίσ να βουλιάηει, ζτςι μπορεί 

να περπατάει ςτον τοίχο χωρίσ να πζφτει». Τζλοσ, για το Επίπεδο 3, δθλαδι τθν 

περιγραφι του φαινομζνου με όρουσ του νανογραμματιςμοφ όπωσ είναι 

νανοτριχίδια ι νανότριχεσ, δεν εντοπίηεται καμία ΜΑ. 
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Εικόνα 69: Απάντθςθ μακθτι (n1=143) που αναφζρεται ςτθν φπαρξθ κάτι πάρα πολφ 
μικρϊν τριχϊν 

 

Ππωσ προαναφζρκθκε οι περιςςότερεσ ΜΑ εντοπίηονται ςτο Επίπεδο 1, οι 

οποίεσ ομαδοποιικθκαν (Βλζπε 3.5.1.2) και δθμιουργικθκαν 5 νζεσ υποκατθγορίεσ 

του Ε1. Στο Γράφθμα 3 που ακολουκεί, φαίνονται οι ΜΑ για κάκε κατθγορία του Ε1.   

 

 

τον οριηόντιο άξονα: Ε1Α: Βεντοφηεσ, Ε1Β: Κολλϊδεισ ουςίεσ (ςάλιο, κόλλα, υγρό, γλίτςα, βλζννα), Ε1Γ: Νφχια 

ι/και αγκακάκια, Ε1Δ: χιμα ι/και βάροσ ι/και μικοσ ςαφρασ ι/και επιφάνεια ςτιριξθσ καιΕ1Ε: Μαγνιτεσ 

ι/και μαγνθτικζσ ιδιότθτεσ 

 

Γράφθμα 3: Εναλλακτικζσ ιδζεσ (Ε1) των μακθτϊν (n1) για τθν ικανότθτα τθσ ςαφρασ Γκζκο 
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Ριο ςυγκεκριμζνα, θ πλειοψθφία των ΜΑ (81 από τισ 138) εντοπίηονται ςτθν 

κατθγορία Ε1Α, δθλαδι οι μακθτζσ αποδίδουν τθν προςκόλλθςθ τθσ ςαφρασ ςτθν 

φπαρξθ βεντοφηασ ςτα δάχτυλά τθσ. Ρράγμα που επιβεβαιϊνεται και από τθν 

βιβλιογραφία (Αλεξίου, 2017; Τόκασ, 2017; Σακελλάρθ και ςυν., 2017). 

Χαρακτθριςτικά παραδείγματα είναι τα επόμενα: «n1=3, ΕΕΕ: τθν πατουςα τθσ 

ςαυρασ, υπάρχουν βεντουηεσ που τθ βοθκαν να κολλαει ςτον τοιχο», «n1=49, ΕΕΕ: θ 

ςαυρα ςτα πόδια τθσ ζχει κάτι ςτρογγφλα πράγματα που λειτουργοφν ωσ 

«βεντοφηεσ» και ζτςι ςκαρφαλϊνει» και «n1=109, ΕΕΕ: Θεωρϊ ότι θ ικανότθτα τθσ 

να "κολλάει" ςτον τοίχο γίνεται διότι υπάρχουν κάποια βεντουηάκια ςαν του 

χταποδιοφ όπου βρίςκονται ςτο κάτω μζροσ τθσ πατοφςασ».  

Στθ ςυνζχεια, οι 41 από τισ 138 ΜΑ, εντοπίηονται ςτθν κατθγορία Ε1Β, δθλαδι 

οι μακθτζσ αποδίδουν τθν προςκολλθτικι ικανότθτα τθσ Γκζκο ςτθν φπαρξθ 

κάποιασ κολλϊδθσ ουςίασ ςτα δάχτυλά τθσ, όπωσ για παράδειγμα είναι το ςάλιο, θ 

κόλλα, κάποιο ειδικό υγρό, θ γλίτςα ι θ βλζννα. Χαρακτθριςτικά παραδείγματα 

είναι τα ακόλουκα: «n1=1, ΕΕΕ: Το ςαμιαμιδι ζχει ςτισ πατοφςεσ του γλίτςα ι κόλλα 

…. τα οποία το βοθκανε να ςκαφραλϊνει πάνω ςε επιφάνεισ και ςε τοίχουσ», 

(Βλζπε Εικόνα 70) «n1=54, ΕΕΕ: Θ ςαφρεσ εχουν βλζνεσ ςτα πόδια τουσ τα οποία τθσ 

επιτρεπθ να κολάει ςε ολεσ τισ επιφάνιεσ» και «n1=100, ΕΕΕ: Κατά τθν γνωμθ μου θ 

ςαυρα "κολλαει" ςτον τοιχο επειδθ ςτα ποδια τθσ εχει ζνα υγρο υλικο ςτα ποδια 

τθσ οπου τθσ το δινει ο οργανιςμοσ τθσ και τθσ επιτρεπει να "κολλαει" ςτο τοιχο».  

Στθν κατθγορία Ε1Γ εντοπίηονται 9 ΜΑ, πρόκειται για απαντιςεισ που 

επικεντρϊνονται ςτθν φπαρξθ νυχιϊν ι αγκακιϊν. Ραραδείγματα τζτοιων 

απαντιςεων είναι τα παρακάτω: «n1=26, ΕΕΕ: μπορεί να "κολλάει" ςτον τείχο 

επειδι ςτα πόδια τθσ  ζχει κοφτερά νφχια και μπορεί να γαντηωκεί» και «n1=104, 

ΕΕΕ: Εγϊ νομίηω πωσ ςτον τοίχο κρατίεται με τα νφχια τθσ».  

Πςον αφορά ςτθν τζταρτθ υποκατθγορία, τθν Ε1Δ, αντιςτοιχοφν οι 5 από τισ 

138 ΜΑ. Ρρόκειται για απαντιςεισ ςτισ οποίεσ γίνεται λόγοσ για το ςχιμα, το βάροσ, 

το μικοσ τθσ ςαφρασ αλλά και τθσ επιφάνειασ με τθν οποία ζρχεται ςε επαφι. 

Χαρακτθριςτικά παραδείγματα αυτισ τθσ υποκατθγορίασ είναι τα ακόλουκα: 

«n1=81, ΕΕΕ: θ ςαφρα …………. επίςθσ είναι πολφ ελαφριά και τθσ είναι εφκολο να 

ςκαρφαλόςει αφοφ δεν γλιςτράει» (Βλζπε Εικόνα 71) «n1=111, ΕΕΕ: Σθν ικανοτθτα 

τθσ ςαυρασ ςκαρφαλωμενθ ςτον τοιχο νομιηω πωσ μπορει επειδθ είναι πολφ μικρθ 
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και λουςτιχενια…..». Στθν Εικόνα 71 ο μακθτισ ςχεδιάηει ζνα ποφπουλο ϊςτε να 

δείξει ότι θ ςαφρα είναι αρκετά ελαφριά.  

Τζλοσ, οι υπόλοιπεσ 2 ΜΑ εντοπίηονται ςτθν Ε1Ε, απαντιςεισ ςτισ οποίεσ οι 

μακθτζσ αποδίδουν τθν ιδιαίτερθ ικανότθτα τθσ ςαφρασ ςτθν φπαρξθ μια 

αφθρθμζνθσ ζννοιασ όπωσ είναι οι μαγνιτεσ. Τα δυο αυτά παραδείγματα είναι τα 

εξισ: «n1=35, ΕΕΕ: Η ςαφρα νομίηω πωσ ζχει μια ουςία που μαγνιτίηεται 

ανεβαίνοντασ ςτον τοίχο» και «n1=53, ΕΕΕ: Προφανϊσ ζχει μαγνιτικζσ ικανότθτεσ».  

 

 

Εικόνα 70: Απάντθςθ μακθτι (n1=1) όπου αναπαριςτά τισ τρεισ εναλλακτικζσ ιδζεσ (γλίτςα, 
κόλλα, βεντοφηεσ) 

 

 

Εικόνα 71: Απάντθςθ μακθτι (n1=81) 
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3.1.2 Αποτελϋςματα ερωτηματολογύου εμπειρικόσ ϋρευνασ: αξιολόγηςη 

μϊθηςησ των ςυμμετεχόντων τησ ΔΜΑ 

Σφμφωνα με τθ βιβλιογραφία, για να αξιολογθκεί μια ΔΜΑ βαςικό ςθμείο αποτελεί 

θ ςφγκριςθ τθσ αρχικισ και τελικισ γνωςτικισ κατάςταςθσ των μακθτϊν μζςω των 

ερωτθματολογίων (Μéheut & Psillos, 2004, όπωσ διαβάςτθκε ςε Ηουπίδθσ, 2012:2). 

Συνεπϊσ, ςτθ ςυγκεκριμζνθ υποενότθτα, παρουςιάηονται τα αποτελζςματα από τθν 

ςφγκριςθ των αρχικϊν και τελικϊν ερωτθματολογίων ςχετικά με τθν εξζλιξθ των 

αντιλιψεων των μακθτϊν (n2=23) για το περιεχόμενο τθσ Ν-ΕΤ (Βλζπε 3.1.2.1 & 

3.1.2.2). Για να διαπιςτωκεί αν υπιρξε διαφοροποίθςθ ςτθν γνωςτικι κατάςταςθ 

των μακθτϊν, πριν και μετά τθν εφαρμογι τθσ ΔΜΑ, εφαρμόςτθκε θ μθ 

παραμετρικι ςτατιςτικι ανάλυςθ Wilcoxon (Wilcoxon signed-rank test). Σφμφωνα 

με τθ βιβλιογραφία  τζτοιου είδουσ μθ παραμετρικοί ζλεγχοι χρθςιμοποιοφνται 

όταν το δείγμα δεν είναι πολφ μεγάλο όπωσ ςτθν ςυγκεκριμζνθ εργαςία (Meheut & 

Psillos, 2004). 

3.1.2.1 Πώσ εξελύςςεται η νοηματοδότηςη τησ νανοτεχνολογύασ από 

τουσ μαθητϋσ; 

Στθν παροφςα ενότθτα αναλφονται τα αποτελζςματα των γραπτϊν 

ερωτθματολογίων όςον αφορά τθν εξζλιξθ των αντιλιψεων των μακθτϊν για τθ 

νοθματοδότθςθ του όρου «νανοτεχνολογία». Στο Γράφθμα 4, παρουςιάηονται τα 

ποςοςτά των απαντιςεων που ζδωςαν οι μακθτζσ για κάκε επίπεδο κατανόθςθσ. 

Στο ςθμείο αυτό να επιςθμανκεί ότι κατά τθ ςυμπλιρωςθ των τελικϊν 

ερωτθματολογίων ζλειπε ζνασ μακθτισ και ςυνεπϊσ ο τελικόσ αρικμόσ 

ερωτθματολογίων ανζρχεται ςτα 22.  

Ππωσ φαίνεται και Γράφθμα 4, θ μεγαλφτερθ μεταβολι παρατθρικθκε ςτο 

Επίπεδο Ε3, το οποίο περιελάμβανε απαντιςεισ ςτισ οποίεσ χρθςιμοποιικθκαν όροι 

του νανογραμματιςμοφ για μια τουλάχιςτον ΜΙ, με ςαφινεια. Ρριν τθν εφαρμογι 

τθσ ΔΜΑ, δεν εντοπίηεται καμία απάντθςθ που να εντάςςεται ςτο επίπεδο Ε3,  ενϊ 

αντίκετα μετά τθν παρζμβαςθ υπιρξε αφξθςθ κατά 66,67%. Θ Ν-ΕΤ ςυνδζκθκε με 

τισ ΜΙσ: «Μζγεκοσ» και «Πργανα παρατιρθςθσ». Χαρακτθριςτικό παράδειγμα 

απάντθςθσ εντάχκθκε ςτο Ε3 είναι το παρακάτω: «n2=1, post: Ο νανόκοςμοσ είναι 



  

 Σελύδα 158  

ζνα από τουσ τρεισ κόςμουσ. Σον μακρόκοςμο τον βλζπουμε με γυμνό μάτι, τον 

μικρόκοςμο τον βλζπουμε με μικροςκόπιο, το νανόκοςμο με ιςχυρό θλεκτρονικό 

μκροςκόπιο».  

Για το επίπεδο Ε2, δθλαδι απαντιςεισ με ΜΑ για τισ ΜΙσ αλλά με γενικότθτεσ, πριν 

τθν εφαρμογι τθσ ΔΜΑ, εντοπίηονται 4 ΜΑ ζναντι των 2 ΜΑ, μετά τθν εφαρμογι. 

Μετά τθν παρζμβαςθ υπιρξε μείωςθ κατά 9,06% (Γράφθμα 4). Στο αμζςωσ 

επόμενο επίπεδο Ε1: «Μακριά από τθν επιςτθμονικι γνϊςθ», όπου εντάςςονται οι 

απαντιςεισ που δεν περιλαμβάνουν μονάδεσ ανάλυςθσ για καμία από τισ ΜΙσ ι 

κεωροφν τθ νανοτεχνολογία από μια ανκρωποκεντρικι ςκοπιά, υπάρχει μια μικρι 

μείωςθ τθσ τάξθσ του 9,42%. Ριο ςυγκεκριμζνα, πριν τθν εφαρμογι τθσ ΔΜΑ, το 

26,09% των απαντιςεων κατατάχκθκε ςτο Ε1 ενϊ μετά τθν παρζμβαςθ το ποςοςτό 

ζγινε 16,67%. Αντιπροςωπευτικι απάντθςθ ςτθν Ε1, είναι θ εξισ: «n2=7, pre: 

Σεχνολογία για νάνουσ». Τζλοσ, ςτο Ε0 ςτθν αρχικι μζτρθςθ εντοπίηονται 56,52% 

των απαντιςεων, ενϊ ςτθν τελικι μζτρθςθ το ποςοςτό μειϊνεται ςε 8,33%. Ρριν 

τθν εφαρμογι τθσ ΔΜΑ παραπάνω από τουσ μιςοφσ μακθτζσ δεν απάντθςαν 

κακόλου ςτο ςυγκεκριμζνο ερϊτθμα, ενϊ μετά τθν εφαρμογι μόλισ δυο μακθτζσ 

δεν απάντθςαν.  

Τζλοσ, ςφμφωνα με τθ ςτατιςτικι ανάλυςθ Wilcoxon, παρατθροφμε ότι 

υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά μεταξφ τθσ αρχικισ με τθν τελικι γνωςτικι 

κατάςταςθ των μακθτϊν (z= 3,76, p= ,000). 

 

τον οριηόντιο άξονα: Ε3: Επιςτθμονικι άποψθ, Ε2: Μερικϊσ Επιςτθμονικι Άποψθ, Ε1: Μακριά από τθν 

επιςτθμονικι άποψθ, Ε0: Κενό, άγνοια, αςάφεια. 

Γράφθμα 4: Εξζλιξθ τθσ νοθματοδότθςθσ τθσ Ν-ΕΤ (n2) 
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3.1.2.2 Πώσ εξελύςςεται η περιγραφό του φαινομϋνου τησ ςαύρασ 

Γκϋκο από τουσ μαθητϋσ; 

Στθν παροφςα ενότθτα αναλφονται τα αποτελζςματα των γραπτϊν 

ερωτθματολογίων όςον αφορά τθν εξζλιξθ των αντιλιψεων των μακθτϊν για τθν 

ικανότθτα τθσ ςαφρασ Γκζκο να προςκολλάται ςε διάφορεσ επιφάνειεσ επαφισ. 

Στο Ζργο 2 του ερωτθματολογίου (Βλζπε Ραράρτθμα) οι μακθτζσ αφοφ 

παρακολουκιςουν ζνα βίντεο από τθν μυςτικι τουσ ιςτοςελίδα, καλοφνται να 

απαντιςουν ςτο ερϊτθμα: «Ρϊσ νομίηεισ ότι θ ςαφρα καταφζρνει να περπατάει ςε 

διαφορετικζσ επιφάνειεσ, χωρίσ να πζφτει; Εξιγθςε με ςχιμα και με λόγια». Οι 

μακθτζσ απάντθςαν για κάκε μια από τισ τρεισ επιφάνειεσ: (α) τοίχοσ, (β) χάρτινθ 

επιφάνεια και (γ) γυάλινθ επιφάνεια ξεχωριςτά. Στθν αρχι, παρουςιάηονται τα 

ποςοςτά των απαντιςεων που ζδωςαν οι μακθτζσ, για κάκε επίπεδο κατανόθςθσ 

αναφορικά με τθν ικανότθτα τθσ ςαφρασ Γκζκο (Γράφθμα 5). Επίςθσ, ςχετικά με τθν 

εξζλιξθ των αντιλιψεων των μακθτϊν πραγματοποιικθκε ςτατιςτικι ανάλυςθ 

Wilcoxon για τθ μελζτθ φπαρξθσ ι όχι ςτατιςτικισ ςθμαντικισ διαφοράσ τθσ αρχικισ 

και τελικισ γνωςτικισ κατάςταςθσ των μακθτϊν (Méheut & Psillos, 2004). Στθ 

ςυνζχεια, παρουςιάηονται τα ποςοςτά των απαντιςεων ανά επιφάνεια επαφισ 

(Βλζπε Γραφιματα).  

Ππωσ φαίνεται και ςτο Γράφθμα 5, πριν τθν εφαρμογι τθσ ΔΜΑ κανζνασ 

μακθτισ δεν αναγνωρίςτθκε να περιγράφει τθν ικανότθτα τθσ ςαφρασ Γκζκο να 

περπατάει ανάποδα ςε διάφορεσ επιφάνειεσ, με όρουσ του νανογραμματιςμοφ (π.χ 

νανοτριχίδια, νανότριχεσ). Αντίκετα, μετά τθν εφαρμογι τθσ ΔΜΑ, το ποςοςτό των 

μακθτϊν που χρθςιμοποιοφςαν όρουσ τουσ νανογραμματιςμοφ αυξικθκε και ζγινε 

78,79%. Δυο αντιπροςωπευτικζσ απαντιςεισ για το επίπεδο Ε3 είναι οι εξισ: «n2=5, 

post: Επειδι υπάρχουν μικρά νανοτρυχίδια ςτα πόδια τθσ που μποροφν με 

θλεκτριςμό να κολοφν ςε όλεσ τισ επιφάνειεσ πχ γυαλί, χαρτί κ.α. Σα νανοτριχίδια. 

Σα setae ζχουν πιο μικρά δθλαδι τα spatulae» και «n2=20, post: τθ ςαφρα αν 

κοιτάξουμε με το θλεκτρονικό μικροςκόπιο κα παρατθριςουμε ότι υπάρχουν μικρζσ 

τρίχεσ, οι ςπάτουλεσ».  

Ακόμθ, θ δεφτερθ μεγαλφτερθ μεταβολι παρατθρικθκε για το επίπεδο Ε1: 

«Μακριά από τθν επιςτθμονικι άποψθ/εναλλακτικζσ ιδζεσ» μετά τθν εφαρμογι τθσ 
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ΔΜΑ, όπου εντοπίηονται μόλισ 3 Μονάδεσ Ανάλυςθσ (4,55%) ζναντι των 46 που 

εντοπίςτθκαν (63,89%) πριν τθν εφαρμογι. Στο ςυγκεκριμζνο επίπεδο υπιρξε μια 

μείωςθ τθσ τάξθσ του 59,34%. Επίςθσ, κατά τθν αρχικι μζτρθςθ κανζνασ μακθτισ 

δεν περιγράφει το φαινόμενο τθσ προςκόλλθςθσ τθσ ςαφρασ γκζκο χωρίσ όμωσ να 

χρθςιμοποιεί τουσ ςχετικοφσ όρουσ του νανογραμματιςμοφ (Ε2). Αντικζτωσ, ςτθν 

τελικι μζτρθςθ ςτο ςυγκεκριμζνο επίπεδο παρατθροφμε μια μικρι αφξθςθ του 

ποςοςτοφ των απαντιςεων των μακθτϊν (9,09%). Χαρακτθριςτικι απάντθςθ είναι 

θ παρακάτω: «n2=19, post: Η ςαφρα ζχει κάποιεσ τρίχεσ ςτα πόδια οι οποίεσ τθν 

βοθκάνε να μθν πζφτει». Μεγάλθ αλλαγι εντοπίηεται και ςτο ποςοςτό των 

απαντιςεων των μακθτϊν που κατατάςςονται ςτο Ε0. Ρριν εφαρμογι ςτο Ε0, 

κατατάςςονται το 36,11% των απαντιςεων ενϊ μετά τθν εφαρμογι τθσ ΔΜΑ 

υπάρχει μείωςθ τθσ τάξθσ του 28,54%.  

Τζλοσ θ διαφορά τθσ αρχικισ με τθν γνωςτικι κατάςταςθ των μακθτϊν 

ςχετικά με τθν προςκόλλθςθ τθσ ςαφρασ Γκζκο είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι με βάςθ 

τθν ανάλυςθ Wilcoxon (z= 4,78, p= ,000). 

 

τον οριηόντιο άξονα: Ε3: Επιςτθμονικι άποψθ, Ε2: Μερικϊσ Επιςτθμονικι Άποψθ, Ε1: Μακριά από τθν 

επιςτθμονικι άποψθ, Ε0: Κενό, άγνοια, αςάφεια. 

 

Γράφθμα 5: Εξζλιξθ τθσ περιγραφισ του φαινομζνου τθσ ςαφρασ Γκζκο (n2)  
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Ππωσ φαίνεται και ςτο Γράφθμα 2, οι περιςςότερεσ ΜΑ εντοπίηονται ςτο 

Επίπεδο 1, οι οποίεσ με τθ ςειρά τουσ ομαδοποιικθκαν (Βλζπε Σχιμα 8) και 

δθμιουργικθκαν 5 νζεσ υποκατθγορίεσ του Ε1. Στο γράφθμα που ακολουκεί, 

φαίνονται οι ΜΑ για κάκε κατθγορία του Ε1 (Γράφθμα 6) ςε κάκε επιφάνεια 

επαφισ (τοίχοσ, χάρτινθ επιφάνεια και γυάλινθ επιφάνεια), πριν τθν εφαρμογι τθσ 

ΔΜΑ. Αναλυτικότερα από το ςφνολο των 46 ΜΑ, οι περιςςότερεσ (33) εντοπίηονται 

ςτθν Ε1Α: «Βεντοφηεσ» και για τισ τρεισ επιφάνειεσ επαφισ. Ενδεικτικά 

παραδείγματα είναι τα παρακάτω: «n2=19, pre: Πιςτεφω πωσ θ ςαφρα ζχει κάτι ςαν 

βεντοφηεσ ςτα πόδια τθσ» και «n2=8, pre: επειδι ζχει βεντοφηεσ ςτα πόδια». Μόλισ 6 

ΜΑ, εντοπίηονται ςχετικά με τθν φπαρξθ κάποιασ κολλϊδθ ουςίασ (Ε1Β), 4 ΜΑ για 

τθν φπαρξθ νυχιϊν ι/και αγκακιϊν (Ε1Γ) και μόλισ 3 ΜΑ ςχετικά με το ςχιμα ι/και 

το βάροσ ι/και το μικοσ τθσ ςαφρασ ι/και τθν επιφάνεια ςτιριξθσ.  

 

 

τον οριηόντιο άξονα: Ε1Α: Βεντοφηεσ, Ε1Β: Κολλϊδεισ ουςίεσ (ςάλιο, κόλλα, υγρό, γλίτςα, βλζννα), Ε1Γ: Νφχια 

ι/και αγκακάκια, Ε1Δ: χιμα ι/και βάροσ ι/και μικοσ ςαφρασ ι/και επιφάνεια ςτιριξθσ και Ε1Ε: Μαγνιτεσ 

ι/και μαγνθτικζσ ιδιότθτεσ 

 

Γράφθμα 6: Εναλλακτικζσ ιδζεσ (Ε1) των μακθτϊν (n2) για τθν ικανότθτα τθσ ςαφρασ Γκζκο 
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Στο ςθμείο αυτό παρουςιάηονται οι ΜΑ για κάκε επίπεδο κατανόθςθσ που 

αναδείχκθκαν ςχετικά με το φαινόμενο τθσ προςκόλλθςθσ τθσ ςαφρασ Γκζκο ςτισ 

τρεισ επιφάνειεσ επαφισ (τοίχοσ, χάρτινθ επιφάνεια και γυάλινθ επιφάνεια), μετά 

τθν εφαρμογι τθσ ΔΜΑ (Βλζπε Γράφθμα 7).  

Οι περιςςότερεσ ΜΑ (52), εντοπίηονται ςτο Ε3, κακϊσ μετά τθν εφαρμογι τθσ 

ΔΜΑ οι απαντιςεισ των μακθτϊν περιελάμβαναν όρουσ του νανογραμματιςμοφ για 

μια τουλάχιςτον ΜΙ, με ςαφινεια. Ενϊ, μόλισ 3 ΜΑ εντοπίηονται ςτο Ε1. Ραρά τισ 

δραςτθριότθτεσ και τα πειράματα, μετά τθν εφαρμογι τθσ ΔΜΑ υπιρξε ζνασ 

μακθτισ που απζδωςε τθν ικανότθτα τθσ ςτθν φπαρξθ μιασ ουςίασ όπωσ είναι θ 

κόλλα (Ε1Β). Ενδεικτικό παράδειγμα είναι το εξισ: «n2=18, post: Γιατί τα πόδια τθσ 

ζχουν κάτι ςαν κόλλα». Ο ςυγκεκριμζνοσ μακθτισ και για τισ τρεισ επιφάνειεσ 

υπζδειξε τθν φπαρξθ κόλλασ. Αξίηει όμωσ να τονιςτεί πωσ και πριν τθν παρζμβαςθ 

ζδωςε απαντιςεισ που κατατάςςονται ςτο Ε1 αλλά ςε διαφορετικζσ 

υποκατθγορίεσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, για τθν χάρτινθ επιφάνεια είπε: «n2=18, pre: 

γιατί βγάηει νφχια» ενϊ για τον τοίχο απάντθςε: «n2=18, pre: επειδι ςτα πόδια τθσ 

ζχει κάτι ςαν κόλλα» και για τθν γυάλινθ επιφάνεια: «n2=18, pre: επθδεί ςτα πόδια 

τθσ ζχει κάτι ςαν γλυςτερό ςτο γυαλί».  

 

 

τον οριηόντιο άξονα: Ε3: Επιςτθμονικι άποψθ, Ε2: Μερικϊσ Επιςτθμονικι Άποψθ, Ε1: Μακριά από τθν 

επιςτθμονικι άποψθ, Ε0: Κενό, άγνοια, αςάφεια. 

Γράφθμα 7: Μονάδεσ Ανάλυςθσ, για τα επίπεδα κατανόθςθσ του φαινομζνου τθσ ςαφρασ 
γκζκο, μετά τθν εφαρμογι τθσ ΔΜΑ 
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3.2 Αποτελϋςματα ερωτηματολογύου απόψεων 

Στο τελικό ερωτθματολόγιο που ςυμπλιρωςαν οι μακθτζσ μετά τθν εφαρμογι τθσ 

ΔΜΑ, κλικθκαν να ςυμπλθρϊςουν και ζνα επιπλζον ζργο-ερϊτθμα που αφοροφςε 

ςτισ απόψεισ τουσ για το εκπαιδευτικό υλικό με το οποίο αςχολικθκαν κατά τθ 

διάρκεια τθσ εφαρμογισ τθσ ΔΜΑ (Ραράρτθμα 4). Λόγω απουςίασ ενόσ μακθτι το 

τελικό ερωτθματολόγιο (post) ςυμπλιρωςαν οι 22 μακθτζσ τθσ ΣΤ’ τάξθσ (11 αγόρια 

και 11 κορίτςια). Το τρίτο ζργο αποτελοφταν από 12 ερωτιςεισ (Φάςεισ) 5βάκμιασ 

κλίμακασ Likert. Οι μακθτζσ ζπρεπε να εκφράςουν τθν άποψι τουσ ςχετικά με το 

πόςο ςυμφωνοφν ι διαφωνοφν με τθν κάκε πρόταςθ (φάςθ τθσ δραςτθριότθτασ). 

Οι απαντιςεισ τουσ κωδικοποιικθκαν όπωσ φαίνεται παρακάτω: 

 
Διαφωνϊ απόλυτα  1 

 
Διαφωνϊ  2 

 
Οφτε ςυμφωνϊ/οφτε διαφωνϊ  3 

 
Συμφωνϊ  4 

 
Συμφωνϊ απόλυτα   5 

 

Μετά τθ ςυμπλιρωςθ των ερωτθματολογίων ακολοφκθςε ποςοτικι ανάλυςθ 

δεδομζνων και δθμιουργικθκαν ςχετικά Γραφιματα που αφοροφςαν το πλικοσ 

των απαντιςεων ςτθν 5βάκμια κλίμακα για τθν κάκε φάςθ τθσ δραςτθριότθτασ, 

αλλά και το μζςο όρο των βακμολογιϊν ανά φάςθ. Για τισ φάςεισ με κοινό 

περιεχόμενο δθμιουργικθκε ζνα γράφθμα.  

Στο Γράφθμα 8 παρουςιάηεται το πλικοσ των απαντιςεων των μακθτϊν 

αναφορικά με το μυςτικό διαδικτυακό τόπο «nanoΣΑΥΑ». Θ πλειοψθφία των 

απαντιςεων των μακθτϊν ςυμφωνοφςε απόλυτα (10) και ςυμφωνοφςε (9) με τθν 

πρόταςθ: «Η ςυλλογι πλθροφοριϊν και θ παρακολοφκθςθ βίντεο από τθ μυςτικι 

ιςτοςελίδα: «nanoΑΤΡΑ» δεν με δυςκόλεψε κακόλου». Μόλισ 2 μακθτζσ ιταν πιο 

ουδζτεροι (οφτε ςυμφωνϊ/οφτε διαφωνϊ) και μόνο 1 μακθτισ διαφϊνθςε με τθ 

ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ.  
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Γράφθμα 8: Οι απόψεισ των μακθτϊν για το διαδικτυακό τόπο «nanoΣΑΥΑ» 

 

Στο Γράφθμα 9, παρουςιάηονται οι απόψεισ των μακθτϊν για τθν εφαρμογι 

τθσ επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ με τίτλο: «HP Reveal», με τθν οποία 

παρατιρθςαν τισ ςταδιακζσ μεγεκφνςεισ από το δάχτυλο τθσ ςαφρασ Γκζκο ςτο 

μικρόκοςμο (Φάςθ 2α) και ςτο νανόκοςμο (Φάςθ 2β). Θ πλειοψθφία των 

απαντιςεων των μακθτϊν ςυμφωνοφςε απόλυτα (10) και ςυμφωνοφςε (9) ότι 

παρακολοφκθςαν με μεγάλθ ευκολία τισ ςταδιακζσ μεγεκφνςεισ τθσ πατοφςασ ςτον 

μικρόκοςμο. Ακόμθ, μόλισ 2 μακθτζσ υπιρξαν πιο ουδζτεροι και μόλισ 1 μακθτισ 

διαφϊνθςε απόλυτα με τθν πρόταςθ, δθλαδι εξζφραςε τθν άποψθ ότι 

δυςκολεφτθκε. Αναφορικά με τθν πρόταςθ (Φ2β): «Με τθ βοικεια τθσ εφαρμογισ: 

«HP Reveal» παρατιρθςα τισ ςταδιακζσ μεγεκφνςεισ από το δάχτυλο τθσ ςαφρασ 

Gecko ςτο νανόκοςμο, με δυςκολία», οι 10 από τουσ 22 μακθτζσ διαφϊνθςαν 

απόλυτα και οι 5 από τουσ 22 διαφϊνθςαν.  Από 2 μακθτζσ ςυμφϊνθςαν απόλυτα 

και ςυμφϊνθςαν με τθν πρόταςθ ενϊ 3 μακθτζσ ιταν πιο ουδζτεροι.  

 

 

Γράφθμα 9: Οι απόψεισ των μακθτϊν για τθν εφαρμογι «HP Reveal» 
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Στθ ςυνζχεια, ακολουκεί το Γράφθμα 10, που ςυνοψίηει τισ απαντιςεισ των 

μακθτϊν ςχετικά με τθν καταςκευι του μοντζλου τθσ ςαφρασ Γκζκο με Lego. Από 

τουσ 22 μακθτζσ οι 8 ςυμφϊνθςαν απόλυτα και οι 6 ςυμφϊνθςαν με τθν πρόταςθ 

Φ3: «Ακολοφκθςα τισ οδθγίεσ/εικόνεσ από το λογιςμικό: «Lego mindstorms nxt» και 

δεν δυςκολεφτθκα κακόλου να καταςκευάςω το μοντζλο τθσ ςαφρασ γκζκο». Οι 5 

μακθτζσ οφτε ςυμφϊνθςαν οφτε διαφϊνθςαν με τθν παραπάνω πρόταςθ και μόλισ 

2 μακθτζσ διαφϊνθςαν απόλυτα και 1 διαφϊνθςε απλά. Σχετικά με τθν πρόταςθ: 

«Προγραμμάτιςα τθ ςαφρα με τθ βοικεια του λογιςμικοφ: «Lego mindstorms nxt», 

παρόλο που οι εντολζσ ιταν ςτα αγγλικά δεν δυςκολεφτθκα», θ πλειοψθφία των 

απαντιςεων των μακθτϊν (8) οφτε ςυμφϊνθςαν οφτε διαφϊνθςαν, ιταν δθλαδι 

πιο ουδζτεροι. Οι 7 μακθτζσ ςυμφϊνθςαν απόλυτα και οι 4 ςυμφϊνθςαν απλά. 

Μόλισ 12 μακθτζσ διαφϊνθςαν απόλυτα και 1 διαφϊνθςε απλά.  

Σχετικά με τθν πρόταςθ: «Η δυνατότθτα τοποκζτθςθσ των εντολϊν-εικονιδίων 

του λογιςμικοφ: «Lego mindstorms nxt», με ςφρςιμο μου φάνθκε αρκετά εφκολθ», 

οι 16 μακθτζσ ςυμφϊνθςαν ότι τουσ φάνθκε αρκετά εφκολθ. Οι 4 από τουσ 22 

μακθτζσ ιταν ουδζτεροι και μόλισ 1 μακθτισ διαφϊνθςε και άλλοσ 1 διαφϊνθςε 

απόλυτα. Τζλοσ, ςχετικά με τθν πρόταςθ: «Η αποκικευςθ και το κατζβαςμα του 

προγραμματιςμοφ ςτον εγκζφαλο του ρομπότ με δυςκόλεψε» οι 10 μακθτζσ 

διαφϊνθςαν απόλυτα και 5 διαφϊνθςαν απλά. Μόλισ 2 μακθτζσ ςυμφϊνθςαν ότι 

δυςκολεφτθκαν και 5 οφτε ςυμφωνιςαν οφτε διαφϊνθςαν.  

 

Γράφθμα 10: Οι απόψεισ των μακθτϊν για τθν καταςκευι του μοντζλου τθσ ςαφρασ Γκζκο 
με Lego 
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Οι επόμενεσ 4 φάςεισ (Φ7-Φ10) αφοροφςαν το επιτραπζηιο παιχνίδι με τισ 

απτικζσ διεπαφζσ, για το φαινόμενο τθσ ςαφρασ Γκζκο που ζφτιαξαν οι ίδιοι οι 

μακθτζσ κατά τθν εφαρμογι τθσ ΔΜΑ. Ππωσ φαίνεται και ςτο  

Γράφθμα 11, οι 10 από τουσ 22 μακθτζσ ςυμφωνοφν απόλυτα με τθν 

πρόταςθ: «Σο να κατανοιςω πωσ λειτουργεί θ πλακζτα makey-makey, μου φάνθκε 

αρκετά εφκολο» και μόλισ 3 διαφωνοφν. Σχετικά με τθν πρόταςθ: «Δεν 

δυςκολεφτθκα κακόλου να δίνω εντολζσ ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ του 

scratch» οι 11 μακθτζσ ςυμφϊνθςαν απόλυτα και 2 μακθτζσ ςυμφϊνθςαν απλά. 

Μόλισ 2 μακθτζσ διαφϊνθςαν με τθν πρόταςθ και οι υπόλοιποι 7 ιταν ουδζτεροι. 

Επίςθσ για τθν πρόταςθ: «Σο να ορίηω μεταβλθτζσ ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ 

του Scratch δε με δυςκόλεψε» οι 11 μακθτζσ διλωςαν ότι δε δυςκολεφτθκαν, 3 ότι 

δυςκολεφτθκαν και οι υπόλοιπο 8 κράτθςαν μια ουδζτερθ ςτάςθ (οφτε 

ςυμφωνϊ/οφτε διαφωνϊ). Τζλοσ, ςχετικά με τθν πρόταςθ: «Παίηοντασ το 

διαδραςτικό παιχνίδι αλλθλεπίδραςα με τον Η/Τ χρθςιμοποιϊντασ το ςϊμα μου 

(ζκλεινα κυκλϊματα με το χζρι μου, άκουγα τισ ερωτιςεισ όταν πάταγα τθ 

πλαςτελίνθ) και αυτό δεν με δυςκόλεψε κακόλου» οι 16 μακθτζσ ςυμφϊνθςαν και 

μόλισ 1 μακθτζσ διαφϊνθςε.  

 

Γράφθμα 11: Οι απόψεισ των μακθτϊν  για τθν καταςκευι του επιτραπζηιο παιχνιδιοφ με 
τισ απτικζσ διεπαφζσ 
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Τζλοσ, ςτο Γράφθμα 12 παρουςιάηονται οι απόψεισ των μακθτϊν ια τθ ςυνολικι 

προετοιμαςία του Φεςτιβάλ. Ριο ςυγκεκριμζνα, για τθν πρόταςθ: «Ολόκλθρθ θ 

προετοιμαςία του φεςτιβάλ με βοικθςε αρκετά να κατανοιςω το μυςτικό που 

κρφβει θ ςαφρα γκζκο ςτισ πατοφςεσ», οι 17 από τουσ 22 μακθτζσ ςυμφϊνθςαν 

απόλυτα και άλλοι 2 ςυμφϊνθςαν απλά. Μόλισ 1 μακθτισ διαφϊνθςε με τθν 

παραπάνω πρόταςθ και οι υπόλοιποι 2 ιταν ουδζτεροι.  

 

 

Γράφθμα 12: Οι απόψεισ των μακθτϊν για τθ ςυνολικι εφαρμογι τθσ ΔΜΑ 

 

Στθ ςυνζχεια, για κάκε φάςθ βρζκθκε ο μζςοσ όροσ (ΜΟ) βακμολογίασ τόςο 

ςε ςυνολικό επίπεδο όπωσ και για κάκε φφλο χωριςτά και δθμιουργικθκαν τα 

αντίςτοιχα Γραφιματα.  

Στον Ρίνακα 13 παρουςιάηονται οι ΜΟ ανά φάςθ και θ τυπικι τουσ απόκλιςθ. 

Ππωσ φαίνεται, τον υψθλότερο ΜΟ βακμολογιϊν αξιολόγθςθσ (4,59) είχε θ Φ11, 

που αφοροφςε τθν ςυνολικι προετοιμαςία για το φεςτιβάλ. Ενϊ, οι δφο 

χαμθλότεροι ΜΟ (1,95 και 2,14) εντοπίηονται ςτθν Φ6 και Φ2β, αντίςτοιχα. Στο 

ςθμείο αυτό να τονιςτεί ότι αυτζσ οι δυο φάςεισ ζχουν αρνθτικι διατφπωςθ. 

Σφμφωνα με τον Bryman (2017:187) ςε προτάςεισ που ςχετίηονται με τθ 5βάκμια 

κλίμακα Likert είναι χριςιμο να υπάρχει διαφοροποίθςθ ςτον τρόπο διατφπωςθσ 

των ςτοιχείων ϊςτε κάποιεσ προτάςεισ να υποδθλϊνουν κετικι και κάποιεσ 

αρνθτικι αντίλθψθ. Συνεπϊσ, για τισ φάςεισ Φ2β και Φ6 πραγματοποιείται 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Υ11 

0 
1 

2 2 

17 

Π
λ

ό
θ

ο
σ 

α
π

α
ν

τ
ό

ς
εω

ν
 

Διαφωνϊ απόλυτα  

Διαφωνϊ 

Οφτε ςυμφωνϊ/οφτε 
διαφωνϊ 

Συμφωνϊ  

Συμφωνϊ απόλυτα 



  

 Σελύδα 168  

μεταςχθματιςμόσ δεδομζνων και οι νζεσ προτάςεισ είναι πια: Φ2β: «Με τθ βοικεια 

τθσ εφαρμογισ: «HP Reveal» παρατιρθςα τισ ςταδιακζσ μεγεκφνςεισ από το 

δάχτυλο τθσ ςαφρασ Gecko ςτο νανόκοςμο, με ευκολία» και Φ6: «Η αποκικευςθ 

και το κατζβαςμα του προγραμματιςμοφ ςτον εγκζφαλο του ρομπότ δε με 

δυςκόλεψε». Οι Φ2β και Φ6 βακμολογικθκαν με τα περιςςότερα: «Διαφωνϊ 

απόλυτα», γεγονόσ που δθλϊνει ότι οι μακθτζσ διαφωνοφςαν με τισ προτάςεισ και 

δεν κεϊρθςαν ότι οι ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ τουσ δυςκόλεψαν. Για το λόγο 

αυτό, ςτισ Φ2β και Φ6 κα πραγματοποιιςουμε αντίςτροφθ κωδικοποίθςθ (reverse 

coding) ϊςτε να δθμιουργιςουμε τουσ Νζουσ Μζςουσ Προυσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο 

αρικμόσ 5 αντικακιςτάται από τον αρικμό 1, το 4 από το 2, το 3 παραμζνει 3, το 2 

από το 4 και το 1 από το 5. Οι νζοι ΜΟ παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 14. 

            
 

Πίνακασ 13: Οι ΜΟ βακμολογιϊν και θ τυπικι απόκλιςθ, αξιολόγθςθσ ανά φάςθ 

 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΜΟ 

(mean) 

Τυπικι 
απόκλιςθ 

(sd) 

Φ1 4,27 0,83 

Φ2α 4,23 0,97 

Φ2β 2,14 1,60 

Φ3 3,77 1,27 

Φ4 3,59 1,26 

Φ5 4,00 1,11 

Φ6 1,95 1,14 

Φ7 4,00 1,11 

Φ8 4,00 1,11 

Φ9 3,73 1,12 

Φ10 4,14 1,17 

Φ11 4,59 0,85 

 

 

Πίνακασ 14: Οι Νζοι ΜΟ και θ τυπικι απόκλιςθ  

ΦΑΣΕΙΣ 
Νζοσ ΜΟ 
(mean) 

Νζα Τυπικι 
απόκλιςθ 

(sd) 

Φ2β 3,86 1,36 

Φ6 4,05 1,05 
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Στο Γράφθμα 13, παρουςιάηεται ο Μζςοσ Προσ και θ τυπικι απόκλιςθ για 

κάκε Φάςθ. Ο μεγαλφτεροσ ΜΟ εντοπίηεται ςτθν Φ11 ςτθν οποία γίνεται λόγοσ για 

ολόκλθρθ τθ διαδικαςία προετοιμαςίασ του Φεςτιβάλ (mean=4,59 και sd=0,85). Ο 

δεφτεροσ μεγαλφτεροσ ΜΟ, εντοπίηεται ςτθ Φ1 που ςχετίηεται με τθ ςυλλογι 

πλθροφοριϊν και παρακολοφκθςθ βίντεο από το μυςτικό διαδικτυακό τόπο 

(mean=4,27 και sd=0,83).  Επίςθσ, αναφορικά με το επιτραπζηιο παιχνίδι με τισ 

απτικζσ διεπαφζσ και τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ αυτοφ και των μακθτϊν, ο ΜΟ 

βακμολογιϊν ιταν ο τζταρτοσ μεγαλφτεροσ (mean=4,14 και sd=1,17). Μικρότερθ 

βακμολογία ζλαβε θ Φ4, κακϊσ φάνθκε ότι οι μακθτζσ δυςκολεφτθκαν λίγο 

περιςςότερο (mean=3,59 και sd=1,26). Και δεφτερθ μικρότερθ βακμολογία θ Φ9 

(mean=3,73 και sd=1,12). 

 

 

Γράφθμα 13: Ο ςυνολικόσ ΜΟ και θ τυπικι απόκλιςθ ανά φάςεισ 
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Πίνακασ 15: Οι ΜΟ και θ τυπικι απόκλιςθ, ανά φφλο 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΜΟ Αγόρια 

(mean) 

Τυπικι 
απόκλιςθ 

Αγόρια (sd) 

ΜΟ Κορίτςια 
(mean) 

Τυπικι 
απόκλιςθ 

Κορίτςια (sd) 

Φ1 4,42 0,90 4,10 0,74 

Φ2α 4,42 0,67 4 1,25 

Φ2β 3,85 1,60 3,85 1,05 

Φ3 3,92 1,24 3,60 1,35 

Φ4 3,92 0,90 3,20 1,55 

Φ5 3,92 1,38 4,10 0,74 

Φ6 3,75 1,14 4,40 0,84 

Φ7 4,25 1,22 4,70 0,95 

Φ8 4,17 1,27 3,80 0,92 

Φ9 3,67 1,15 3,80 1,14 

Φ10 4,08 1,08 4,20 1,32 

Φ11 4,75 0,62 4,40 1,07 

 

 

Τζλοσ, όπωσ φαίνεται και από τον Ρίνακα 15, ο ΜΟ βακμολογίασ αξιολόγθςθσ 

κάκε φάςθσ δεν διαφοροποιείται ςθμαντικά μεταξφ αγοριϊν και κοριτςιϊν. Αυτό 

ςθμαίνει ότι δεν μποροφμε να γενικεφςουν τα αποτελζςματα μασ ανά φφλο και δεν 

μποροφμε να βγάλουμε ςυμπζραςμα ότι κάπου υςτεροφςαν περιςςότερο είτε τα 

αγόρια είτε τα κορίτςια.  
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4ο Κεφϊλαιο: υμπερϊςματα - υζότηςη 

 

Στο παρόν κεφάλαιο, παρουςιάηουμε και ςυηθτοφμε τα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ 

ςε ςφγκριςθ με τθ διεκνι και τθν εγχϊρια βιβλιογραφία, τόςο για το περιεχόμενο 

τθσ Νανοτεχνολογίασ όςο και για το περιβάλλον μικτισ πραγματικότθτασ.  

4.1 Συμπερϊςματα ϋρευνασ 

4.1.1 Νοηματοδότηςη τησ Ν-ΕΤ 

Από τθν ανάλυςθ των γραπτϊν ερωτθματολογίων για τουσ 151 ςυμμετζχοντεσ (n1) 

αναφορικά με τθ νοθματοδότθςθ του όρου «Νανοτεχνολογία» προκφπτει ότι θ 

πλειοψθφία των μακθτϊν αποδίδει ςτον όρο μια τουλάχιςτον Μεγάλθ Ιδζα, με 

αςάφεια και πιο ςυγκεκριμζνα τθ «ΜΙ1: Μζγεκοσ» (Βλζπε 3.1.1.1).  

Ραρομοίωσ, από τθν ανάλυςθ των ερωτθματολογίων για τθν αξιολόγθςθ τθσ 

μάκθςθσ των ςυμμετεχόντων τθσ ΔΜΑ (n2), προκφπτει ότι το μεγαλφτερο μζροσ των 

μακθτϊν μετά τθν παρζμβαςθ χρθςιμοποίθςε όρουσ του νανογραμματιςμοφ για 

μια τουλάχιςτον ΜΙ, με ςαφινεια. Υπιρξε ςυνεπϊσ, ςφνδεςθ τθσ Ν-ΕΤ με δυο ΜΙσ 

όπωσ είναι το «Μζγεκοσ» και τα «Πργανα παρατιρθςθσ» (Βλζπε 3.1.2.1).  

Τα παραπάνω ευριματα ςυμβαδίηουν με τθν εγχϊρια βιβλιογραφία κακϊσ 

ςυμφωνοφν με αντίςτοιχεσ πρόςφατεσ ζρευνεσ που αφοροφςαν και αυτζσ μακθτζσ 

του Δθμοτικοφ Σχολείου (Ρζικοσ, Σπφρτου και Μάνου, 2019; Γκίτςασ, 2017; 

Ταςςοποφλου, 2017). Αντικζτωσ, διαφοροποιοφνται με ευριματα από τθ διεκνι 

βιβλιογραφία. Λίγοι είναι οι μακθτζσ που ςυνδζουν τθν Ν-ΕΤ με κάτι μικρό 

(Castellini et al., 2007; Waldron et al., 2006). Κάτι τζτοιο είναι πικανόν να ιςχφει 

κακϊσ το πρόκεμα «νάνο» ζχει νόθμα για τουσ Ζλλθνεσ μακθτζσ, από τθ ςτιγμι που 

το χρθςιμοποιοφν ςτθν κακθμερινότθτά τουσ, γιατί θ λζξθ νάνοσ ςτθν γλϊςςασ μασ 

ζχει τθ ςθμαςία του «μικροφ» (Ρζικοσ, 2016).  
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4.1.2 Φαινόμενο τησ ςαύρασ Γκϋκο 

Από τθν ανάλυςθ των γραπτϊν ερωτθματολογίων για τουσ 151 ςυμμετζχοντεσ (n1), 

ςχετικά με τθ ςαφρα Γκζκο ςτθν πλειοψθφία των απαντιςεων των μακθτϊν 

εντοπίηονται εναλλακτικζσ ιδζεσ αναφορικά με τουσ μθχανιςμοφσ προςκόλλθςθσ 

τθσ ςαφρασ. Οι περιςςότεροι μακθτζσ αποδίδουν τθν ικανότθτά τθσ ςτθν φπαρξθ 

βεντοφηασ (Βλζπε 3.1.1.2). 

Κατά παρόμοιο τρόπο, από τθν ανάλυςθ των ερωτθματολογίων για τθν 

αξιολόγθςθ τθσ μάκθςθσ των ςυμμετεχόντων τθσ ΔΜΑ (n2), προκφπτει ότι το 

ποςοςτό των μακθτϊν που χρθςιμοποιοφςαν όρουσ τουσ νανογραμματιςμοφ (π.χ. 

νανοτριχίδια, ςπάτουλεσ) μετά τθν παρζμβαςθ αυξικθκε και ζφταςε ςτο 78,79% 

ζναντι του μθδενικοφ που ιταν πριν τθν παρζμβαςθ (Βλζπε 3.1.2.2).  

Ππωσ παρουςιάςτθκε παραπάνω, θ μεταβολι των επιδόςεων των μακθτϊν 

μετά τθν τελικι εφαρμογι τα ευριματα τθσ παροφςασ ζρευνασ επιβεβαιϊνονται 

και από τθν εγχϊρια βιβλιογραφία ςε αντίςτοιχεσ ζρευνεσ που πραγματοποιικθκαν 

ςε πρωτοβάκμιουσ μακθτζσ (Αλεξίου, 2017; Τόκασ, 2017; Σακελλάρθ και Μάνου, 

2017). Αυτό δίνει ζνα κετικό πρόςθμα για τισ δραςτθριότθτεσ τθσ ΔΜΑ αλλά και τθ 

ςυνολικι παρζμβαςθ. Επιπρόςκετα, ςτθ διεκνι βιβλιογραφία δεν εντοπίηονται 

ςχετικζσ ζρευνεσ για μακθτζσ δθμοτικοφ παρά μόνο για δευτεροβάκμιουσ (Sockman 

et al., 2012). 

4.1.3 Συνολικό ςυμπϋραςμα 

Τα ερωτθματολόγια τθσ ζρευνασ των 151 ςυμμετεχόντων, αναλφκθκαν μετά 

τθ βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ (Φάςθ Α) και πριν τον ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ 

τθσ παροφςασ ΔΜΑ (Φάςθ Γ). Στόχοσ μασ ιταν ο εντοπιςμόσ και θ καταγραφι των 

ιδεϊν των μακθτϊν για τθ νοθματοδότθςθ τθσ Ν-ΕΤ και του φαινομζνου τθσ Γκζκο 

ζτςι ϊςτε να αναπτφξουμε εκπαιδευτικό υλικό εποικοδομθτικοφ χαρακτιρα, 

βαςιςμζνο ςε αυτζσ. Τα ςυνολικά αποτελζςματα δεν ζδειξαν μεγάλθ διαφορά ςτισ 

εναλλακτικζσ ιδζεσ των μακθτϊν των δυο δειγμάτων.  
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4.1.3 Αποτύμηςη απόψεων των μαθητών για τισ δραςτηριότητεσ 

Θ ανάλυςθ των ερωτθματολογίων απόψεων των μακθτϊν προκφπτει ότι 

ςχθμάτιςαν μια κετικι άποψθ ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ και τισ εφαρμογζσ τθσ 

μικτισ πραγματικότθτασ.  

Αναφορικά με τθ ςυλλογι δεδομζνων από το διαδικτυακό τόπο: 

«nanoΣΑΥΑ» θ πλειοψθφία των μακθτϊν είχε κετικι άποψθ και ότι δεν 

δυςκολεφτθκαν κακόλου (mean=4,59 και sd=0,85). Σχετικά, με τθν εφαρμογι τθσ 

επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ κατά τθν οποία οι μακθτζσ παρατθροφςαν 

ςταδιακζσ μεγεκφνςεισ από το δάχτυλο τθσ ςαφρασ ςτο μικρόκοςμο και το 

νανόκοςμο οι μακθτζσ ζδειξαν να μθν δυςκολεφονται και ζκρινα ενδιαφζρουςα τθ 

δραςτθριότθτα. Στοιχείο που επαλθκεφεται και από τθ βιβλιογραφία. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, οι μακθτζσ παρουςιάηουν ζντονο ενδιαφζρον όταν μελετοφν 

αντικείμενα που προςεγγίηονται μζςω εφαρμογϊν επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ 

(Di Serio et al., 2013). Υπάρχει αφξθςθ των κινιτρων που οδθγεί ςε μεγαλφτερθ 

προςπάκεια και ςυνεπϊσ καλφτερα μακθςιακά αποτελζςματα. Αυτό ίςωσ ιςχφει 

γιατί μζςω τζτοιων εφαρμογϊν οι μακθτζσ μποροφν πλζον να οπτικοποιιςουν 

αφθρθμζνεσ ζννοιεσ και να αλλθλεπιδράςουν με αυτζσ (Di Serio et al., 2013; Lee, 

2012). Στθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ οι μακθτζσ μπόρεςαν να οπτικοποιιςουν τισ 

τρίχεσ αλλά και τα νανοτριχίδια, που υπάρχουν ςε κάκε δάχτυλο τθσ Γκζκο.  

Επίςθσ, αναφορικά με τθν εμπλοκι των μακθτϊν με τθν καταςκευι ρομπότ-

ςαφρασ υπιρξε κετικι ςτάςθ και υψθλοφσ μζςουσ όρουσ.  

Τζλοσ, όλθ θ διαδικαςία προετοιμαςίασ και καταςκευισ του επιτραπζηιου 

παιχνιδιοφ με τισ απτικζσ διεπαφζσ άφθςε κετικό πρόςθμο ςτουσ μακθτζσ και τουσ 

βοικθςε να κατανοιςουν καλφτερο το μυςτικό τθσ ςαφρασ Γκζκο. Με τθ 

ςυγκεκριμζνθ Φάςθ να λαμβάνει τον μεγαλφτερο ΜΟ (Κάτι που επιβεβαιϊνεται και 

από τθ βιβλιογραφία (O’ Malley & Fraser, 2004; Marshall, 2007). 
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4.2  Περιοριςμού τησ ϋρευνασ και προτϊςεισ για το μϋλλον 

Θ παροφςα ζρευνα επικεντρϊνεται ςτθν εφαρμογι και αξιολόγθςθ τθσ ΔΜΑ για το 

φαινόμενο τθσ ςαφρασ Γκζκο μζςα από ζνα περιβάλλον μικτισ πραγματικότθτασ. 

Τα αποτελζςματα από τα γραπτά ερωτθματολόγια για τθν αξιολόγθςθ τθσ 

ΔΜΑ αναφορικά με το φαινόμενο τθσ ςαφρασ Γκζκο φαίνεται ότι είναι 

ενκαρρυντικά. Πμωσ δεν πρζπει να παραλείψουμε το γεγονόσ ότι θ ΔΜΑ 

εφαρμόςτθκε ςε μόλισ 23 μακθτζσ Δθμοτικοφ του νομοφ Φλϊρινασ. Συνεπϊσ, δεν 

μποροφμε να γενικεφςουμε τα ςυμπεράςματά μασ για ολόκλθρθ τθ χϊρα. Σε 

μελλοντικι ζρευνα κρίνεται χριςιμο να αυξθκεί ο αρικμόσ των ςυμμετεχόντων και 

να μθν περιοριςτοφμε μόνο ςτον νομό Φλϊρινασ. Ωσ επιπλζον ερευνθτικό εργαλείο 

προτείνεται θ θμι-δομθμζνθ ςυνζντευξθ ςε επιλεγμζνο δείγμα μακθτϊν. Ζτςι ϊςτε 

να εντοπίςουμε ςχετικζσ παρανοιςεισ μακθτϊν και να ηθτθκοφν επιπλζον 

διευκρινιςεισ αναφορικά με τισ απαντιςεισ τουσ. Ακόμθ, ωφζλιμο για τθν ερευνά 

μασ ιταν κατά τθ διάρκεια των διδαςκαλιϊν να υπάρχει βιντεοςκόπθςθ. Με αυτι 

τθν ενζργεια κα εντοπίηαμε τυχόν ςθμεία που δεν είχαμε εντοπίςει από τθν απλι 

παρατιρθςθ και κα μποροφςαμε να αξιολογιςουμε ςε βάκοσ τθ ςυμπεριφορά των 

μακθτϊν όταν εμπλζκονταν ςε μια δραςτθριότθτα. Ακόμθ, περιοριςμζνου χρόνου θ 

αξιολόγθςθ τθσ ΔΜΑ πραγματοποιικθκε μόνο με ζνα ερωτθματολόγιο τελικισ 

μζτρθςθσ (post), ζτςι ςε μελλοντικι ζρευνα κα ιταν χριςιμο να δοκεί και ζνα post-

post ερωτθματολόγιο.  

Μια επιπλζον πρόταςθ κα ιταν να ενιςχυκεί το περιεχόμενο και οι 

δραςτθριότθτεσ τθσ ΔΜΑ με ςχετικζσ εφαρμογζσ τθσ επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ 

(AR) ι ακόμθ και τθσ εικονικισ πραγματικότθτασ (VR). Κακϊσ, θ βιβλιογραφία 

αναφζρει ότι με τισ εφαρμογζσ AR το άτομο μπορεί να ςυλλζξει πλθροφορίεσ, να 

ενθμερωκεί και να πλθροφορθκεί. Επίςθσ, με τισ εφαρμογζσ VR το άτομο 

εκπαιδεφεται (Livingston et al., 2002). 

Επιπρόςκετα, παρατθρικθκε πωσ οι μακθτζσ είχαν κάποια δυςκολία όταν 

τουσ ηθτοφςαμε οι απαντιςεισ τουσ να περιζχουν και κάποιο ςχιμα/ςχζδιο. Σε μια 

επόμενθ εφαρμογι ίςωσ κα ιταν χριςιμο να δοκεί περιςςότεροσ χρόνοσ ςτο 

ςχεδιαςμό ι ακόμθ και να διδαχκοφν οι μακθτζσ τθν αναγκαιότθτα τθσ 

μοντελοποίθςθσ μζςω ςκίτςων/ιχνογραφθμάτων.   
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Παραρτόματα 
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Παρϊρτημα 1: «Υύλλα Εργαςύασ» 
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Σημειωματάριο Επιστημονικής 

Ομάδας για ΦΕ1 

Ημερομηνία: …………………………………………….… 

Τάξη: ………………………………………………………… 

 

Ονοματεπώνυμο επιστημόνων: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ση είκαη αοηή ε ζαύνα 

Gecko πμο αθμύς ζοκεπώξ;  

 

Άκμηλε ημκ οπμιμγηζηή 

ζμο κa ζμο δείλς!! 
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Δναζηενηόηεηα 1 

 Αξ ζοιιέλμομε πιενμθμνίεξ γηα ηε ζαύνα gecko! 

Πώς λέγεται η σαύρα Gecko 

στα ελληνικά; 
 

Σε ποιες περιοχές μπορούμε 

να την συναντήσουμε; 
 

Ποιο είναι το ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό της χρώμα; 
 

Ποιο είναι το μεγαλύτερο 

μήκος της σαύρας; 
 

Ποιο είναι το μεγαλύτερο 

βάρος της σαύρας; 
 

Ποια είναι η ιδιαίτερη 

ικανότητα της σαύρας; 
 

 

 

Ας γνωρίσοσμε τη σαύρα gecko! 

Βήμα 1: Κάθε ομάδα να πεπιηγηθεί ζηη μςζηική ιζηοζελίδα 

μαρ με ηίηλο: «nanoΣΑΥΡΑ». 

Βήμα 2: Να ζςλλέξεηε πληποθοπίερ για ηη ζαύπα γκέκο. 
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Δναζηενηόηεηα 2 

 Με ηε βμήζεηα ημο βίκηεμ: «Γθανμμγέξ πμο μημμύκηαη ηε ζαύνα 

γθέθμ-μένμξ 1» απακηήζηε ζηηξ παναθάης ενςηήζεηξ: 

 

 

 

2α) Πμηεξ εθανμμγέξ ηεξ ζαύναξ γθέθμ κμμίδεηε όηη 

ακαπηύζζμοκ μη επηζηήμμκεξ μη μπμίεξ είκαη πνήζημεξ ζηεκ 

θαζεμενηκή μαξ δςή; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γκημπίδς, ζθέθημμαη θαη θαηαγνάθς! 

Ας γνωρίσοσμε καλύτερα τη σαύρα gecko! 

Βήμα 3: Παπακολοςθήζηε ηα βίνηεο με ηίηλο: «Εθαπμογέρ 

πος μιμούνηαι ηη ζαύπα γκέκο-μέπορ 1» και «Εθαπμογέρ πος 

μιμούνηαι ηη ζαύπα γκέκο-μέπορ 2». 

Να ενηοπίζεηε και να αναθέπεηε ηιρ εθαπμογέρ πος μιμούνηαι 

ηη ζαύπα γκέκο. 
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2β) θέθημμαη θαη απακηώ ζηα παναθάης ενςηήμαηα 

Με ηε βμήζεηα ημο βίκηεμ: «Γθανμμγέξ πμο μημμύκηαη ηε ζαύνα 

γθέθμ-μένμξ 2» απακηήζηε ζηηξ παναθάης ενςηήζεηξ: 

 

 

 

 

 

 

 

 Σημ παναθάης πίκαθα ζεμεηώζηε με () πμηα από ηηξ πηζακέξ 

επηιμγέξ ζεςνείηε ςξ θαηαιιειόηενε, γηα κα βμεζήζεηε ημοξ 

αζηνμκαύηεξ κα θαζανίζμοκ ημ δηάζηεμα από ηα δηαζηεμηθά 

ζθμοπίδηα. Μεκ λεπάζεηε κα αηηημιμγήζεηε ηεκ θάζε ζαξ επηιμγή!! 

 

 

Πηζακή επηιμγή: ΝΑΙ ΟΥΙ Αηηημιόγεζε 

Σαηκία Βέιθνμ 

 

 

 

   

 

 

Το διάστημα είναι γεμάτο 

από διαστημικά σκουπίδια!! 

Άραγε πως μπορούμε να το 

καθαρίσουμε; Ποια είναι η 

καλύτερη επιλογή; 
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«Ανπαγή γθέθμ» 

 

   

«Κμιιεηηθή ηαηκία» 

 

   

 

Άιιμ: …………………………… 

 

   

 

  



  

 Σελύδα 193  

Σημειωματάριο Επιστημονικής 

Ομάδας για ΦΕ2 

Ημερομηνία: …………………………………………….… 

Τάξη: ………………………………………………………… 

Ονοματεπώνυμο επιστημόνων: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ση είκαη αοηή ε 

κακμθιίμαθα πμο αθμύς 

ζοκέπεηα; 

Αααα δεκ λένεηξ; Έια 

κα θάκμομε ηηξ ζεμενηκέξ 

δναζηενηόηεηεξ γηα κα 

θαηαιάβεηξ! 
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Για μα απαμηήζεηε ζηα εοωηήμαηα αρηά κάμηε ηιπ παοακάηω 

δοαζηηοιόηηηεπ 

 

Δναζηενηόηεηα 1: Η Αθίζα ηςκ 3 θόζμςκ 

Βήμα 1: Κάζε μμάδα κα πενηεγεζεί ζηε μοζηηθή ηζημζειίδα μαξ με 

ηίηιμ: «nanoΑΤΡΑ» θαη κα βνεη ηε θανηέια με ηίηιμ: «Οη 3 

θόζμμη».  

Βήμα 2: Παναθμιμοζήζηε ηα βίκηεμ με ηίηιμ: «Οη θόζμμη θαη ηα 

όνγακα παναηήνεζεξ» θαη «Ο nanoθμζμμξ». 

Βήμα 3: Από ηηξ πιενμθμνίεξ πμο ζοιιέλαηε, ζομπιενώζηε ηεκ 

αθίζα Α3 θαη ζημ ηέιμξ πανμοζηάζηε ηεκ ζε όιε ηεκ ηάλε.   

 

 

Γζείξ έπεηε ακανςηεζεί πμηέ ηη είκαη ε 

κακμθιίμαθα θαη μ κακόθμζμμξ; Αιιά θαη πόζμ 

μηθνά είκαη ηα ακηηθείμεκα ηεξ κακμθιίμαθαξ;  

Μημ νεςμάηε ηημ ιζηξζελίδα μαπ!! 
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Δναζηενηόηεηα 2α: Κόρηε έκα πανηάθη μέπνη ημ κακόθμζμμ! 

 

Θα πνεηαζηείηε: Χανηάθηα μήθμοξ 15 cm, ραιίδηα θαη ηεκ αθίζα: 

«θόβμκηαξ έκα πανηάθη μέπνη ημ κάκμ» 

 

 

Κναηήζηε ημ πανηάθη από ηεκ μία άθνε θαη με ημ ραιίδη θόρηε ημ 

ζηεκ μέζε, όζεξ πενηζζόηενεξ θμνέξ μπμνείηε. 

Πόζεξ θμνέξ θόραηε ημ πανηάθη; 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Δοζθμιεοηήθαηε κα θόραηε ημ πανηάθη; 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

  

ύμθςκα με ηεκ αθίζα «θόβμκηαξ έκα πανηάθη μέπνη ημ κάκμ»,πόζεξ 

θμνέξ πενίπμο πνέπεη κα θόρεηε ημ πανηάθη ώζηε αοηό κα απμθηήζεη 

μέγεζμξ ηεξ κακμθιίμαθαξ; 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Δναζηενηόηεηα 2β: Πόζμ μεγάιμ είκαη ημ πένη ζμο; 

Δξκιμάζηε μα μεηοήζεηε ηξ ςέοι ζαπ ζε μαμόμεηοα! Έμα μαμόμεηοξ ιζξύηαι με 

έμα διζεκαηξμμροιξζηό ηξρ μέηοξρ. 
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Πανάνηεμα εηθόκςκ ΦΓ2 

Κόβμκηαξ έκα πανηάθη μέπνη ημ κάκμ 
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Γηθόκεξ γηα αθίζα 3 θόζμςκ 

Γομκό μάηη 

 
 

Οπηηθό μηθνμζθόπημ Ηιεθηνμκηθό μηθνμζθόπημ 
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Μονμήγθη 

 
θύιμξ 

 
Ιόξ 

 
DNA 
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Σημειωματάριο Επιστημονικής 

Ομάδας για ΦΕ3 

Ημερομηνία: …………………………………………….… 

Τάξη: ………………………………………………………… 

 

Ονοματεπώνυμο επιστημόνων: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πμημ μοζηήνημ θαηκόμεκμ 

μπμνμύμε κα παναηενήζμομε 

ζηε ζαύνα Gecko; 

 

Πάμε κα θάκμομε ηα 

πεηνάμαηα κα δμύμε! 
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Δναζηενηόηεηα 1: Αξ ακαθαιύρμομε ζε πμηεξ επηθάκεηεξ 

μπμνεί κα ζθανθαιώζεη μηα ζαύνα Gecko! 

 Ακμίληε ηεκ εθανμμγή «HP Reveal» ζημ tablet ζαξ. 

 Πιεζηάζηε ηεκ θάμενα ημο tablet ζαξ ζηεκ εηθόκα με ηε ζαύνα 

gecko, πμο οπάνπεη ζημκ πάγθμ ενγαζίαξ ζαξ.  

 Απακηήζηε ζημ ενώηεμα: ε πμηεξ επηθάκεηεξ μπμνεί κα 

ζθανθαιώκεη ε ζαύνα πςνίξ κα πέθηεη; 

 

1) …………………………………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………………………………………………… 

4) …………………………………………………………………………………………………………… 

5) …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Δναζηενηόηεηα 2: Αξ πεηναμαηηζημύμε! 

Πμιιμί μαζεηέξ κμμίδμοκ όηη ε ζαύνα θαηαθένκεη κα πενπαηάεη ζε 

ηόζεξ πμιιέξ θαη δηαθμνεηηθέξ επηθάκεηεξ επεηδή: 

α) είηε έπεη ζηα πόδηα ηεξ βεκημύδεξ, 

β) είηε έπεη κύπηα πμο γακηδώκμκηαη ζηηξ επηθάκεηεξ,  

γ) είηε έπεη μαγκήηεξ.  
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 Σημκ πάγθμ ενγαζίαξ ζαξ, έπεηε δηάθμνεξ λύιηκεξ παημύζεξ. 

 Χνεζημμπμηώκηαξ αοηέξ ηηξ λύιηκεξ παημύζεξ ειέγληε 

επηθάκεηεξ μέζα αιιά θαη έλς από ηεκ αίζμοζαξ, ζηηξ μπμίεξ 

μπμνεί ή όπη κα ζηενεςζεί  ε ζαύνα. Σομπιενώζηε ημοξ 

πίκαθεξ με έκα . 

 

 

 

 

 

 

Σμ μοζηηθό ηεξ ζαύναξ μθείιεηαη ζηεκ ύπανλε βεκημύδαξ 

ζηηξ παημύζεξ ηεξ;  

………………………………………………………………………………………………………………… 

Πώξ θηάζαηε ζε αοηό ημ ζομπέναζμα;  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Ξύιηκε παημύζα με βεκημύδεξ: ΝΑΙ ΟΥΙ 

Πιαζηηθό ηναπέδη (άθνε)   

Σναπύξ ημίπμξ   

Σδάμη   

Κμνμόξ δέκηνμο   

Άιιε επηθάκεηα:   

Ας αναρωτηθούμε!! 
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Σμ μοζηηθό ηεξ ζαύναξ μθείιεηαη ζηεκ ύπανλε κοπηώκ ζηηξ 

παημύζεξ ηεξ;  

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Πώξ θηάζαηε ζε αοηό ημ ζομπέναζμα;  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Ξύιηκε παημύζα με «κύπηα»/θανθάθηα: ΝΑΙ ΟΥΙ 

Πιαζηηθό ηναπέδη (άθνε)   

Σναπύξ ημίπμξ   

Σδάμη   

Κμνμόξ δέκηνμο   

Άιιε επηθάκεηα:   

Ας αναρωτηθούμε!! 
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Σμ μοζηηθό ηεξ ζαύναξ μθείιεηαη ζηεκ ύπανλε μαγκεηώκ 

ζηηξ παημύζεξ ηεξ;  

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Πώξ θηάζαηε ζε αοηό ημ ζομπέναζμα;  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Ξύιηκε παημύζα με μαγκήηεξ: ΝΑΙ ΟΥΙ 

Πιαζηηθό ηναπέδη (άθνε)   

Σναπύξ ημίπμξ   

Σδάμη   

Κμνμόξ δέκηνμο   

Άιιε επηθάκεηα:   

Ας αναρωτηθούμε!! 
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Με αυτές τις πληροφορίες μπορούμε να απαντήσουμε στο 

ερώτημα: «Ποιο μυστικό άραγε κρύβει η σαύρα Γκέκο και μπορεί 

να περπατάει σε τόσες πολλές και διαφορετικές επιφάνειες;» 

Τι προτείνετε να κάνουμε; 
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Παράρτημα εικόνων ΦΕ3 
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Σημειωματάριο Επιστημονικής 

Ομάδας για ΦΕ4 

Ημερομηνία: …………………………………………….… 

Τάξη: ………………………………………………………… 

 

Ονοματεπώνυμο επιστήμονα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η παημύζα ηεξ ζαύναξ δεκ έπεη μύηε 

κύπηα, μύηε βεκημύδεξ αιιά μύηε θαη 

μαγκήηεξ όπςξ είδαμε ζηα πνμεγμύμεκα 

πεηνάμαηα!! Ση πνέπεη κα θάκμομε γηα κα 

ακαθαιύρμομε ημ μοζηηθό ηεξ;; 

 

Νμμίδς πνέπεη κα δμύμε πημ 

θμκηά ηεκ παημύζα ηεξ! Να 

θηάζμομε μέπνη ημκ κακόθμζμμ! 
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 Ακμίληε ηεκ εθανμμγή «HP Reveal» ζημ tablet ζαξ 

 Κναηήζηε ημ tablet ζημ ύρμξ ηςκ μαηηώκ ζαξ θαη ζηγά ζηγά 

πιεζηάζηε ηεκ θάμενα ημο ζηεκ εηθόκα με ηεκ παημύζα ηεξ 

ζαύναξ 

 

Δναζηενηόηεηα 1α: Σμ δάπηοιμ ηεξ ζαύναξ Gecko ζημ 

μηθνόθμζμμ! 

Τξ tablet ζαπ λειηξρογεί ζαμ μικοξζκόπιξ!! 

 

Απακηήζηε ζημ ενώηεμα: «Πώξ μμηάδεη ημ δάπηοιμ ηεξ ζαύναξ 

ζημκ μηθνόθμζμμ;» Απακηήζηε με ιόγηα θαη με ζπήμα/δςγναθηά 

(ζηεκ επόμεκε ζειίδα).  

 

 

Δναζηενηόηεηα 1β: Σμ δάπηοιμ ηεξ ζαύναξ Gecko ζημκ 

κακόθμζμμ!  

Τξ tablet ζαπ λειηξρογεί ζαμ ηλεκηοξμικό μικοξζκόπιξ!! 

 

Απακηήζηε ζημ ενώηεμα: «Πώξ μμηάδεη ημ δάπηοιμ ηεξ ζαύναξ 

ζημκ κακόθμζμμ;» Απακηήζηε με ιόγηα θαη με ζπήμα/δςγναθηά 

(ζηεκ επόμεκε ζειίδα). 
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Δάπηοιμ ζημ μηθνόθμζμμ 

Δάπηοιμ ζημκ κακόθμζμμ 
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Δναζηενηόηεηα 2: Αξ δμύμε πςξ θαη γηαηί ε ζαύνα οπενκηθάεη 

ηε βανύηεηα!  

 Κάζε μμάδα κα παναθμιμοζήζεη ημ βίκηεμ με ηίηιμ «Σμ 

μοζηηθό ηεξ ζαύναξ Γθέθμ», όζεξ θμνέξ πνεηαζηεί (πμο 

οπάνπεη ζηεκ μοζηηθή μαξ ηζημζειίδα «nanoΑΤΡΑ»). 

 Σοδεηήζηε με ηα μέιε ηεξ μμάδαξ ζαξ ημ παναθάης ενώηεμα: 

«Πξιεπ λένειπ ή θοάζειπ θετοείηε τπ πιξ ζημαμηικέπ για μα 

πεοιγοάσεηε ηξ πτπ καηαθέομει η ζαύοα Γκέκξ μα πεοπαηάει 

ρπεομικώμηαπ ηη βαούηηηα;» 

 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

εμακηηθέξ  

ιέλεηξ ή θνάζεηξ 
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Με βάζε ηηξ ζεμακηηθέξ ιέλεηξ ή/θαη θνάζεηξ πμο ζεμείςζεξ από 

ημ βίκηεμ θαη ηα πνμεγμύμεκα ζπέδηα πμο έθηηαλεξ: Ζςγνάθηζε 

πςξ ε ζαύνα μπμνεί κα ζηενίδεηαη θαηαθόνοθα ζηηξ επηθάκεηεξ 

πςνίξ κα πέθηεη.  

  

 

Παρουςιάςτε το ςχζδιο ςασ ςτουσ ςυμμακθτζσ ςασ!! 
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Παράρτημα εικόνων ΦΕ4 
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Σημειωματάριο Επιστημονικής 

Ομάδας για ΦΕ5 

Ημερομηνία: …………………………………………….… 

Τάξη: ………………………………………………………… 

 

Ονοματεπώνυμο επιστημόνων: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οη επηζηήμμκεξ μημήζεθακ ηεκ 

ηθακόηεηα ηεξ ζαύναξ γθέθμ θαη 

θαηαζθεύαζακ έκα οιηθό πμο 

μκμμάδεηαη gecko pad!! 

Πνώηε θμνά ημ αθμύς! Έπεηξ 

ζηεκ ηάλε έκα κα ημ δς;  
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Δναζηενηόηεηα: Παιςμίδι «έκπληνη» 

 

 

 

 

 

ημκ πάγθμ ενγαζίαξ ζαξ έπεηε: 

1. Έκα gecko pad,  

2. έκα θμοπόκη ηςκ 10€,  

3. δηάθμνα οιηθά ζε μηθνά παθεηάθηα,  

4. έκακ ηημμθαηάιμγμ γηα ηα παναπάκς οιηθά θαη 

5. μηα ειεθηνμκηθή δογανηά αθνηβείαξ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέις με ημ θμοπόκη ηςκ 10€ κα αγμνάζεηε όζα 

οιηθά ζέιεηε γηα κα θάκεηε ημ πημ μηθμκμμηθό αιιά 

ζογπνόκςξ ημ πημ ακζεθηηθό νάθη (από πιεονάξ 

βάνμοξ), αλημπμηώκηαξ ημ gecko pad!! 

Πνμζμπή! Δεκ πνέπεη κα πέζεη ημ νάθη θαη δεκ 

μπμνείηε κα επηζηνέρεηε ηα οιηθά ζαξ!! 

 

ήμενα ζα γίκμομε θαη εμείξ επηζηήμμκεξ!! Θα 

παίλμομε έκα παηπκίδη γηα κα γκςνίζμομε θαιύηενα 

ημ gecko pad!   
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Χϊροσ για υπολογιςμοφσ  

Σημμθαηάιμγμξ οιηθώκ 

Οδοντογλυφίδες……………2€ 
Καλαμάκια μικρά …………1,5€ 
Καλαμάκια μεσαία …………2€ 
Φελιζόλ (τεμάχιο)……….....0,5€ 
Πλαστικό τάπερ ………….……3€ 
Κόλλα στικ ………………..…0,5€ 
Πλαστελίνη ……………….…1,5€ 
Καλαμάκια γ ια σουβλάκια ..1€ 
Γλωσσοπίεστρα  
μεγάλα……1,5€ 
Ποτηράκι …………….…..…1€ 
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Παρϊρτημα 2: «Ερωτηματολόγιο 

εμπειρικόσ ϋρευνασ 151 ςυμμετεχόντων» 
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Ερωτθματολόγιο  

Ονοματεπϊνυμο:…………………………………………………  

Ημερομθνία: …………………………………………………  

χολείο: …………………………………………………  

Σάξθ: …………………………………………………  

 

Απαντιςτε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ:  

 

1. Στθν παρακάτω εικόνα φαίνεται μία ςαφρα (ςαμιαμίδι) ςκαρφαλωμζνθ 

ςε τοίχο. Ρϊσ κα ερμινευεσ τθν ικανότθτα τθσ ςαφρασ να «κολλάει» 

ςτον τοίχο; Ρερίγραψε με λζξεισ και ςχιμα. 
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2. Ζνασ μακθτισ διάβαςε ςτο διαδίκτυο τθν λζξθ νανοτεχνολογία και 

αναρωτικθκε τι άραγε να ςθμαίνει. Ρροςπάκθςε να του εξθγιςεισ τι 

νομίηεισ ότι είναι θ νανοτεχνολογία.  
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Παρϊρτημα 3: «Ερωτηματολόγιο αρχικόσ 

μϋτρηςησ εμπειρικόσ ϋρευνασ: 

αξιολόγηςη μϊθηςησ ςυμμετεχόντων τησ 

ΔΜΑ» 
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Ετοιμάζομαι για το Φεστιβάλ 

   

 

 

 

 

 

Απάντηςε ςτισ παρακάτω ερωτήςεισ  

E1.  Ζνασ μακθτισ διάβαςε ςτο διαδίκτυο τθ λζξθ 
νανοτεχνολογία  και αναρωτικθκε τι άραγε να ςθμαίνει.  
Ρροςπάκθςε να του εξθγιςεισ τι νομίηεισ εςφ ότι είναι θ 
νανοτεχνολογία .  Εάν κζλεισ δϊςε και ζνα παράδειγμα.  

 

  

 

 
 
 

 
 
 
 

Ημερομηνία: …........................................ 

Όνομα: ………………………..………………….. 

Σχολείο: ……………….. Τάξη: …………. 
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Ε2. Ασ παρακολουκιςουμε το βίντεο «αφρα που 
ςκαρφαλϊνει» από τθ μυςτικι μασ ιςτοςελίδα: 
«nanoΣΑΥΑ». Ρϊσ νομίηεισ ότι θ ςαφρα καταφζρνει να 
περπατάει ςε διαφορετικζσ επιφάνειεσ, χωρίσ να πζφτει; 
Εξιγθςε με ςχιμα  και με λόγια.   

 

Α) θ ςαφρα περπατάει 
ςτον τοίχο  
 

 
 

Β) θ ςαφρα περπατάει 
ςτθ χάρτινθ επιφάνεια  
 

 
 

Γ) θ ςαφρα περπατάει 
ςτθ  γυάλινθ επιφάνεια  
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Παρϊρτημα 4: « Ερωτηματολόγιο τελικόσ 

μϋτρηςησ εμπειρικόσ ϋρευνασ: 

αξιολόγηςη μϊθηςησ ςυμμετεχόντων τησ 

ΔΜΑ» 
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Απάντηςε ςτισ παρακάτω ερωτήςεισ  

 

E1.  Ζνασ μακθτισ διάβαςε ςτο διαδίκτυο τθ λζξθ 
νανοτεχνολογία  και αναρωτικθκε τι άραγε να ςθμαίνει.  
Ρροςπάκθςε να του εξθγιςεισ τι νομίηεισ εςφ ότι είναι θ 
νανοτεχνολογία .  Εάν κζλεισ δϊςε και ζνα παράδειγμα.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Ημερομηνία: …........................................ 

Όνομα: ………………………..………………….. 

Σχολείο: ……………….. Τάξη: …………. 
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Ε2.  Ασ παρακολουκιςουμε το βίντεο «αφρα που 

ςκαρφαλϊνει» από τθ μυςτικι μασ  ιςτοςελίδα: 

«nanoΣΑΥΑ». Ρϊσ νομίηεισ ότι θ ςαφρα καταφζρνει να 

περπατάει ςε διαφορετικζσ επιφάνειεσ, χωρίσ να πζφτει; 

Εξιγθςε με ςχιμα  και με λόγια.   

 

Α) θ ςαφρα περπατάει 
ςτον τοίχο  
 

 
 

Β) θ ςαφρα περπατάει 
ςτθ  χάρτινθ επιφάνεια  
 

 
 

Γ) θ ςαφρα περπατάει 
ςτθ γυάλινθ επιφάνεια  
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