
1 
 

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

                  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

                  ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την εξοικείωση παιδιών 

μικρής ηλικίας με εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας για την 

προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑ 

 

 

 

 

 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  

Στις «Επιστήμες της Αγωγής: Φυσικές Επιστήμες, Περιβάλλον και Τεχνολογία στην 

Εκπαίδευση- Science, Environment and Technology in Education» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΛΩΡΙΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 



2 
 

 

 

 

Επιστήμες της Αγωγής: Φυσικές Επιστήμες, Περιβάλλον και 

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση- Science, Environment and Technology 

in Education 

 

 

 

 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: 

«Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την εξοικείωση παιδιών 

μικρής ηλικίας με εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας για την 

προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς» 

 

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΟΛΓΑ ΑΕΜ:657 

 

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

Παπαδοπούλου Πηνελόπη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδαγωγικό 

Τμήμα Νηπιαγωγών/ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 

Καρατάσιος Ιωάννης, Ερευνητής του Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης 

Νανοτεχνολογίας/ Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος». 

Σπύρτου Άννα, Καθηγήτρια Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης/Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 

 

 

 

 

ΦΛΩΡΙΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 



3 
 

  



4 
 

Περίληψη 

 

Η Νανοεπιστήμη-Νανοτεχνολογία (ΝΕ-Τ) αποτελεί ένα νέο δι-επιστημονικό πεδίο, το 

οποίο έχει γνωρίσει την τελευταία δεκαετία ταχεία ανάπτυξη σε πολλούς τομείς. Κατά 

συνέπεια είναι φυσικό να αποτελέσει αντικείμενο εκπαιδευτικής έρευνας, με στόχο την 

καλλιέργεια εγγράμματων πολιτών έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στη 

δημόσια συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων για ηθικά, κοινωνικοπολιτικά και 

περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν την κοινωνία.  

Η συγκεκριμένη εργασία αφορά στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, την εφαρμογή και 

στην αξιολόγηση μιας σειράς δραστηριοτήτων για τις εφαρμογές της  ΝΕ-Τ στη 

συντήρηση των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 

κατά την οποία υιοθετήθηκε η διδασκαλία κατάλληλα μετασχηματισμένων εννοιών της 

ΝΕ-Τ. Το εκπαιδευτικό υλικό πλαισιώθηκε από παιγνιώδεις δραστηριότητες, οι οποίες 

ακολούθησαν τις σύγχρονες αρχές διδακτικού σχεδιασμού της εκπαίδευσης στις 

Φυσικές Επιστήμες (ΦΕ). Σχεδιάστηκαν, εφαρμόσθηκαν και αξιολογήθηκαν σε 

περιβάλλον Μη-Τυπικής Εκπαίδευσης, συγκεκριμένα στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας 

Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος».  

Στην εφαρμογή των δραστηριοτήτων, συμμετείχαν 13 μαθητές ιδιωτικού 

εκπαιδευτηρίου της Αθήνας. Τα εργαλεία αξιολόγησης ήταν ημι-δομημένη συνέντευξη 

και ιχνογραφήματα των παιδιών στο τέλος των δραστηριοτήτων. Επιχειρήθηκε να 

ελεγχθεί πρωτίστως η κατανόηση απλών επιστημονικών εννοιών και εφαρμογών της 

Νανοτεχνολογίας καθώς και η πιθανή βελτίωσή της, σε ένα περιβάλλον μη τυπικής 

εκπαίδευσης.  

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής, έδειξαν ότι οι δραστηριότητες είχαν θετικό 

αποτέλεσμα, καθώς μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι μαθητές ήταν σε θέση 

να χρησιμοποιήσουν μετασχηματισμένες έννοιες της Νανοτεχνολογίας στο λεξιλόγιό 

τους, καθώς και να αντιληφθούν τον σκοπό και τη διαδικασία αποκατάστασης των 

μαρμάρινων γλυπτών και των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς.   

Λέξεις-κλειδιά 

Νανοτεχνολογία, προσχολική ηλικία, κατανόηση, μη τυπική εκπαίδευση, πολιτιστική 

κληρονομιά 
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Abstract 

 

Nanoscience-Nanotechnology (N-ST) is a new cross-disciplinary field, which has seen 

rapid growth in many areas over the last decade, so consequently is the subject of 

educational research study aiming at educating literate citizens so they can actively 

participate in the public discussion making about ethical, socio-political and 

environmental issues that concern society. 

This project concerns the design, development, implementation and evaluation of a 

Sequence of teaching activities for implementation of Nanotechnology as a way of 

preserving our cultural monuments cultural heritage’s for preschool children. Τhe main 

goal of the didactic transformation concepts with regard to N-ST was adopted. The 

educational subject was framed by playful activities that followed all the current 

principles of Science Education and were designed, implemented and evaluated in a 

Non-Typical Education environment, specifically in the NCSR “Demokritos”. 

In the implementation of the activities, 13 private school pupils from Athens 

participated. The evaluation tools were a semi-structured interview and children's 

drawings made at the end of the activities. It was attempted to check the understanding 

of simple scientific concepts and applications of Nanotechnology and their possible 

improvement in an environment of non-formal education can contribute to the learning 

of children. 

The results of the application showed that the activities had a positive result as after the 

completion of the process, students used transformed notions of Nanotechnology in 

their vocabulary as well as realized the purpose of the process of restoring marble 

monuments and sculptures of cultural heritage.  

Keywords 

Nanotechnology, pre-school age, understanding, non-formal education, cultural 

heritage 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η ΝΕ-Τ έχει χαρακτηρισθεί ως η επόμενη βιομηχανική επανάσταση (National Science 

and Technology Council 2000· Ghattas & Carver 2012·Jones et al, 2013) και υπόσχεται 

πολλές ανακαλύψεις στο εγγύς μέλλον με ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών (Lin et al, 

2015·Schulenburg, 2007). Η ΝE-T αποτελεί μια είσοδο σε έναν νέο κόσμο (Ratner et 

Ratner, 2003) καθώς είναι ένα νέο επιστημονικό πεδίο, στο οποίο συνδυάζονται 

γνώσεις από διαφορετικά γνωστικά πεδία, όπως της φυσικής, της χημείας, της 

βιολογίας, της επιστήμης και της τεχνολογίας των υλικών στη νανοκλίμακα (Σπύρτου 

και συν., 2018·Kahkohen, 2016). Ως νανοκλίμακα αναφερόμαστε σε κλίμακα υλικών 

που έχουν μέγεθος περίπου 1 νανόμετρου έως 100 νανόμετρα (Grieneisen et Zhang, 

2011). 

Ταυτόχρονα, η ταχεία της ανάπτυξη αλλά και τα ηθικά και πρακτικά ζητήματα που 

προκύπτουν έχουν ως αποτέλεσμα την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα με στόχο την 

προετοιμασία της κοινωνίας και την δημιουργία επιστημονικά εγγράμματων πολιτών, 

που θα μπορούν να συμμετέχουν στην δημόσια συζήτηση που αφορά τόσο σε 

περιβαλλοντικά όσο και σε κοινωνικοπολιτικά ζητήματα που την αφορούν με 

ενεργητικότητα και ήθος (Arivalagan et al, 2011).  

Απαιτείται, λοιπόν, έρευνα στην εκπαίδευση για την ενημέρωση σχετικά με την 

ανάπτυξη προτύπων, την ανάπτυξη μαθημάτων και την προετοιμασία των μελλοντικών 

πολιτών (Yawson et Kuzma, 2010). Πολλοί μαθητές  έχουν ήδη διδαχθεί από την 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση πολλά θέματα που σχετίζονται με τον μικρόκοσμο καθώς και 

για αντικείμενα που δεν μπορούν να δουν με το μάτι. 

Οι μαθητές ως μελλοντικοί πολίτες είναι ανάγκη να γνωρίζουν και να χειρίζονται 

θέματα σχετικά με την καθημερινή τους ζωή που βασίζονται στη Ν-ΕΤ (Laherto, 2010). 

Μάλιστα, υποστηρίζεται πως «οι μαθητές δημοτικού είναι μελλοντικοί εργαζόμενοι 

στο πεδίο της ΝΕ-Τ, η οποία βρίσκεται «στην κόψη του ξυραφιού της καινοτομίας» 

(Lin et al. 2015· Πέικος και συν., 2015).  

Επιπλέον, η έκθεση των παιδιών στην ΝΕ-Τ σε πρώιμο στάδιο μπορεί να συμβάλλει 

στην ενθάρρυνση της αναλυτικής σκέψης (Winkelmann & Bhushan,2016). Οι βασικές 

επιστημονικές έννοιες και δεξιότητες αρχίζουν να αναπτύσσονται ήδη από την παιδική 
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ηλικία. Εάν οι μαθητές καλλιεργήσουν τον τρόπο σκέψης τους  κατάλληλα σε πρώιμο 

στάδιο θα μάθουν να είναι ικανοί και δραστήριοι στο να εξερευνήσουν την επιστήμη. 

Η δέσμευση των μικρών παιδιών σε αυθεντικές εμπειρίες μάθησης που βασίζονται 

στην έρευνα είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της επιστημονικής και εννοιολογικής 

κατανόησης των πραγματικών φαινομένων-δεξιοτήτων, για την εκπόνηση 

επιστημονικών ερευνών και για την απόκτηση ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων 

(Saidi &Sigauke, 2017), ακόμα και από νεαρές ηλικίες (Trundle 2010). 

Ακόμη, εξαιτίας των ανθρωπογενών περιβαλλοντικών αλλαγών και ακραίων 

φαινομένων που λειτουργούν ως αίτια των φθορών των μαρμάρινων γλυπτών και 

μνημείων, υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα ευαισθητοποίησης των πολιτών στα θέματα 

αυτά μέσα από την ενεργή εμπλοκή τους (Γεωργιάδου, 2016·Παπιδά, 2012), η οποία 

μπορεί να ξεκινήσεις από τις νεαρές ηλικίες του Νηπιαγωγείου.  

Με γνώμονα την παραπάνω βιβλιογραφία, η εργασία στοχεύει στη διέγερση του 

ενδιαφέροντος των μαθητών του Νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του 

Δημοτικού (Α΄, Β΄) για τη ΝE-T, στην καλλιέργεια, δηλαδή, του νανογραμματισμού 

των παιδιών αυτής της ηλικίας. Επιπλέον,  στοχεύει στην καλλιέργεια αξιών και την 

εμπλοκή των μικρών μαθητών με την συντήρηση των μαρμάρινων γλυπτών για την 

πολιτισμική ευαισθητοποίησή τους με προοπτική τη συμμετοχή τους, όντας ενεργοί 

πολίτες στο μέλλον.  

Ακόμη, οι δραστηριότητες της συγκεκριμένης εργασίας σχεδιάστηκαν για να 

γνωρίσουν, οι μαθητές, κλάδους της επιστήμης από νεαρή ηλικία και να μπουν στην 

διαδικασία οργάνωσης και καλλιέργειας του τρόπου σκέψης τους. Με αφορμή ένα 

πρόβλημα που μπορεί να γίνει «δικό τους» αλλά και με παιγνιώδη χαρακτήρα οι 

διερευνητικές δραστηριότητες σε ένα περιβάλλον μη τυπικής εκπαίδευσης μπορούν να 

κινήσουν το ενδιαφέρον των παιδιών όσο αφορά την ΝΕ-Τ, να εμβαθύνουν στην 

επιστημονική γνώση και να εξοικειωθούν με την μέθοδο αυτή που σκοπό έχει την 

συντήρηση των μαρμάρινων γλυπτών.  

Η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση διαπραγματεύεται την αποκατάσταση των 

φθορών των μαρμάρινων γλυπτών στη μίκρο-νάνο κλίμακα. Κορμό της αποτελεί η 

κατασκευή ενός εκθέματος με το οποίο μέσω διερευνητικών δραστηριοτήτων 

παιχνιδιού και διερεύνησης, επιχειρήθηκε ο μετασχηματισμός και η διδασκαλία 
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εννοιών της εφαρμογής ΝΕ-Τ στην συντήρηση των μαρμάρινων μνημείων γλυπτών 

και των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς.   

Η πρώτη εφαρμογή των δραστηριοτήτων αξιολογήθηκε με πολλαπλά εργαλεία, όπως 

μη συμμετοχική παρατήρηση, ημι-δομημένες συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και 

ανάλυση ιχνογραφημάτων των μαθητών.  

Η παρούσα εργασία αποτελείται από επτά κεφάλαια. Τα δυο πρώτα κεφάλαια αφορούν 

το επιστημονικό και θεωρητικό περιεχόμενο στο οποίο στηρίχθηκε η διδακτική 

παρέμβαση. Στο τρίτο κεφάλαιο τεκμηριώνονται οι βασικές σχεδιαστικές αρχές και 

παιδαγωγικές επιλογές των δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, ο διδακτικός 

μετασχηματισμός του περιεχομένου, η επιλογή πεδίου και οι διδακτικές μέθοδοι στις 

οποίες στηρίχθηκε. Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναπτύσσεται το εκπαιδευτικό υλικό της, 

δηλαδή η γενική περιγραφή της, οι σκοποί και οι στόχοι και η παρουσίαση των 

ενοτήτων της. Ακολούθως, το πέμπτο κεφάλαιο, καθορίζει την μεθοδολογία της 

έρευνας. Παρατίθενται ο σκοπός της εργασίας και τα ερευνητικά ερωτήματα, τα μέσα 

συλλογής των δεδομένων, το δείγμα και η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας. Στο 

έκτο κεφάλαιο, παρατίθενται και σχολιάζονται αποτελέσματα της έρευνας και τέλος, 

στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται αποτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της 

διδακτικής παρέμβασης καθώς και οι πιθανές αλλαγές της.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 

1.1. Νανοεπιστήμη- Νανοτεχνολογία (ΝΕ-Τ) 
 

 

1.1.1. Οι Ορισμοί 

 

Νανοεπιστήμη: είναι η διεπιστημονική μελέτη της φυσικής, της χημείας, της 

βιολογίας και της επιστήμης των υλικών αντικειμένων κλίμακας νανομέτρου και το 

περιβάλλον τους καθώς και η κατανόηση των φαινομένων της φύσης και του χειρισμού 

των υλικών σε ατομικές, μοριακές και μακρομοριακές ιδιότητες, καθώς αυτές οι 

ιδιότητες διαφέρουν σημαντικά από αυτές που βρίσκονται σε μεγαλύτερη κλίμακα 

(Herr, 2016·Kahkohen, 2016) Οι δομές τους, γνωστές και ως νανοδομές, έχουν 

τουλάχιστον μια διάσταση στην περιοχή της νανοκλίμακας. Για παράδειγμα ιδιότητες 

όπως το χρώμα, η αγωγιμότητα, ο μαγνητισμός και η σκληρότητα αλλάζουν όσο ένα 

αντικείμενο γίνεται μικρότερο και προσεγγίζει την νανοκλίμακα (Barkalina et al, 

2014). 

 

Νανοτεχνολογία: Η νανοτεχνολογία είναι ο έλεγχος και η αναδιάρθρωση της ύλης σε 

νανοκλίμακα σε ατομικό και μοριακό επίπεδο μεγέθους περίπου 1-100nm, 

προκειμένου να δημιουργηθούν νέα προϊόντα όπως υλικά, συσκευές και συστήματα με  

νέες ιδιότητες και λειτουργίες λόγω της μικρής τους δομής (Roco,Mirkin&Hersam, 

2011). Επικεντρώνεται στην δυνατότητα τα άτομα, τα μόρια και τα μακρομόρια να 

δημιουργήσουν νέες δομές και καινοτόμες ιδιότητες (Mansoori, 2005) Περιλαμβάνει 

τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την εφαρμογή των δομών, των συσκευών και των 

συστημάτων ελέγχοντας το μέγεθος σε νανομετρική κλίμακα (Michalopoulou, 2014) 
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Εικόνα 1: Μεγέθη αντικειμένων της νανοκλίμακας σε σύγκριση με πιο γνωστά αντικείμενα (Yokel & MacPhail, 

2011) 

 

Οι εξελίξεις της ΝΕ-Τ αναμένεται να επηρεάσουν πολλές πτυχές της ανθρώπινης ζωής 

καθώς καθιστούν δυνατό τον έλεγχο και την αναδιάρθρωση της ύλης σε ατομικό και 

μοριακό επίπεδο (Ratner et Ratner, 2003·Roco, Mirkin & Hersam, 2011). Η ΝΕ-Τ 

μπορεί να προσφέρει νέες προσεγγίσεις σε πολλούς τομείς όπως τομείς της υγείας, 

ενδυμασίας, των καλλυντικών, των φαρμάκων καθώς και συσκευών που μπορούν να 

χαρακτηρισθούν από καινοτομία (Roco, Mirkin & Hersam,2 011·Prodromakis, 2016). 

Αποτελεί ένα ευρύ πεδίο διεπιστημονικής εμβέλειας, χάρη στο οποίο έχουν αναπτυχθεί 

πολλοί επιστημονικοί κλάδοι (Kahkohen et al, 2016). Παράλληλα, οι εξελίξεις της, 

συνοδεύονται και από κοινωνικές και δεοντολογικές ανησυχίες που μπορούν να 

προκαλέσουν στην υγεία και στο περιβάλλον καθώς και ανησυχίες για ηθικά ζητήματα. 

Ένα παράδειγμα ηθικού ζητήματος είναι ότι πολλοί επιστήμονες και μηχανικοί 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν την προσέγγιση bottom up ξεκινώντας από το άτομο, με 

αποτέλεσμα να τίθενται ερωτήματα σχετικά με την χειραγώγηση της φύσης και της 

ίδιας της ύλης και της ανάληψης του «ρόλου του Θεού» (Jones et al, 2013). 

Η εφαρμογή των  νανοϋλικών μπορεί ιστορικά να ανακαλύφθηκε πριν από τη γενιά της 

σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας. Ο όρος καθορίστηκε για πρώτη φορά από τον 

Norio Taniguchi του Πανεπιστημίου του Τόκιο το 1974. Η ΝΕ-Τ  χαρακτηρίστηκε ως 

μια πραγματική έκρηξη γνώσης αφότου κατασκευάστηκαν εξελιγμένα εργαλεία όπως 
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το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης (ΤΕΜ), το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης 

με ακίδα (SPM) και το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) για τον 

χαρακτηρισμό και τον χειρισμό των υλικών που βρίσκονται στον νανο-πλανήτη από 

εκατοντάδες ερευνητές (Arivalagan et al, 2011).  

Η ενίσχυση της προόδου του τομέα αυτού οφείλεται στην ικανότητα των επιστημόνων 

να έχουν τον ελέγχου της δομής των υλικών στις μικρότερες κλίμακες (Michalopoulou, 

2014). Το πρώτο συνθετικό των λέξεων (νάνο) παραπέμπει στο μικρό μέγεθος. 
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1.1.2. Εφαρμογές της ΝΕ-Τ 

 

Ο τομέα της ΝΕ-Τ είναι πολυεπιστημονικός και έχει προκαλέσει το επιστημονικό, το 

εκπαιδευτικό και το κοινωνικό ενδιαφέρον (Roco, Mirkin & Hersam, 2011). Η 

εφαρμογή της ΝΕ-Τ έχει τεράστιες δυνατότητες, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά τον 

κόσμο όπου ζούμε (Schulenburg, 2007·Srinivas, 2014). Υπάρχει διαθεσιμότητα 

μεγάλου αριθμού τεχνολογικών προϊόντων της ΝΕ-Τ προς τους καταναλωτές καθώς 

και πολλά προϊόντα της χρησιμοποιούνται μέσω εφαρμογών σε πολλά ιατρικά και 

επιστημονικά εργαστήρια (Poteralska, 2011). 

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα η οποία σχετίζεται με την Ν-ΕΤ παρουσιάζει πληθώρα 

εφαρμογών κυρίως στους ακόλουθους τομείς: 

• ηλεκτρο-μηχανική [electromechanics] 

• ηλεκτρονική [electronics] 

• πληροφορική [information] 

• τηλεπικοινωνίες [communication] 

• χημεία [chemistry] 

• βιολογία [biology] 

• ιατρική - φαρμακευτική [medicine] (Jones et al, 2015) 

• βιομηχανία τροφίμων [food industry] 

• βιομηχανία υφασμάτων [textile industry] 

•  βιομηχανία προϊόντων καλλωπισμού [cosmetics], (Winkelmann & Bhushan 

2016 · Show-Yu Lin, 2015) 

• επιστήμη των υλικών (Daehne & Herm 2013) 

• πολιτιστική κληρονομιά (Michalopoulou,2014) 

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται συχνότερα στις εφαρμογές αυτές είναι τα 

νανοσωματίδια αργύρου, χρυσού, σιδήρου, οξειδίων του πυριτίου, αλουμινίου, 
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τιτανίου, ψευδαργύρου, νανοδιασπορές υδροξειδίου του ασβεστίου και τα νανοϋλικά 

του άνθρακα, όπως γραφένιο και νανοσωλήνες άνθρακα (Winkelmann & Bhushan 

2016 · Dillmann, 2016). 

 

 

1.2. Πολιτιστική Κληρονομιά 
 

Η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα της κοινωνικής και 

κοινοτικής ευημερίας. Ορίζεται ως το κληροδότημα που δεχτήκαμε από το παρελθόν, 

αυτήν με την οποία ζούμε σήμερα, και αυτήν που περνάμε προς τις μελλοντικές γενεές 

και αποτελούν πηγή ζωής και έμπνευσης (Γεωργιάδου, 2016). Έχει σημασία η 

ανάδειξη και η διατήρησή της, καθώς πέρα του ενδιαφέροντος που συγκεντρώνει ως 

μέρος της ανθρώπινης κουλτούρας εκπηγάζει και η πολιτιστική πολυμορφία, η οποία 

εγγυάται τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η πολιτιστική και βιολογική πολυμορφία, πρέπει να 

συντηρηθούν μαζί ώστε να διατηρηθεί αφενός η αυτόχθονη γνώση που έχουν οι 

άνθρωποι για το παρελθόν τους και αφετέρου να αναδειχθεί πώς αυτή αποτελεί κρίσιμο 

πόρο για όλη την ανθρωπότητα (Παναγιωτοπούλου, 2015) 

Επίσης, σύμφωνα με την Γεωργιάδου (2016) ορίζεται ως ένα σύνολο ιδεών, συμβόλων 

και γεγονότων που καθιερώνει και ενισχύει την κοινωνική ενότητα και την ταυτότητα 

μιας ομάδας ατόμων. Η πολιτιστική και φυσική μας κληρονομιά μας είναι και 

αναντικατάστατες πηγές ζωής και έμπνευσης. Διακρίνεται σε τοπική, εθνική και 

παγκόσμια. Τα στοιχεία εκείνα που απαρτίζουν την πολιτιστική μας κληρονομιά είναι 

τα πολιτιστικά αγαθά τα οποία διακρίνονται σε Μνημεία, Αρχαιολογικούς τόπους και 

Ιστορικούς τόπους. Μπορεί να συμπεριλαμβάνει παραδόσεις, αξίες, ιστορικά 

γεγονότα, βιομηχανικά μηχανήματα από μια ξεχασμένη εποχή, ιστορικά σπίτια, 

συλλογές έργων τέχνης, πολιτιστικές δραστηριότητες και φυσικά πλούτη. 

(Γεωργιάδου, 2016) 

Ο όρος «πολιτιστική κληρονομιά» εμπεριέχει τον όρο «πολιτισμός». Ο πολιτισμός 

αποτελεί μια έννοια με πολλές σημασίες όχι μόνο στον καθημερινό αλλά και στον 

επιστημονικό λόγο. Η έννοια «πολιτισμός» αναφέρεται στο συνολικό τρόπο ζωής μιας 

κοινωνίας, στη θρησκεία, στους μύθους, την τέχνη, την τεχνολογία, τα αθλήματα και 
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όλη την υπόλοιπη συστηματική γνώση που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Είναι τα 

συμπλέγματα των ανθρώπων, των δραστηριοτήτων τους, των προϊόντων, των σκέψεων 

τους, των καταστάσεών τους μόνο που τα βλέπουμε σε μια πολύ μεγάλη χρονική 

διάρκεια και σε ένα πολύ μεγάλο χωρικό επίπεδο (Γεωργιάδου, 2016) 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Πολιτιστική Κληρονομιάς (2018), πολιτιστική 

κληρονομιά εκδηλώνεται με διάφορες μορφές: 

• υλική – για παράδειγμα, κτίρια, μνημεία, τεχνουργήματα, ρούχα, έργα τέχνης, 

βιβλία, μηχανές, ιστορικές πόλεις, αρχαιολογικοί χώροι. 

• άυλη – πρακτικές, παραστάσεις, εκφράσεις, γνώσεις, δεξιότητες, καθώς και 

σχετικά μέσα, αντικείμενα και πολιτιστικοί χώροι, στα οποία αποδίδουμε αξία. 

Συμπεριλαμβάνονται η γλώσσα και οι προφορικές παραδόσεις, οι τέχνες του θεάματος, 

οι κοινωνικές πρακτικές και η παραδοσιακή χειροτεχνία. 

• φυσική – τοπία, χλωρίδα και πανίδα. 

• ψηφιακή – πόροι που έχουν δημιουργηθεί σε ψηφιακή μορφή (για παράδειγμα, 

ψηφιακή τέχνη ή κινούμενα σχέδια) ή που έχουν ψηφιοποιηθεί για να διατηρηθούν 

(συμπεριλαμβανομένων κειμένων, εικόνων, βίντεο και αρχείων). 

Ειδικότερα στην Ελλάδα, η έννοια και το περιεχόμενο της προστασίας των 

πολιτιστικών αγαθών προσδιορίζεται συνήθως από τον νόμο, ανάλογα με το είδος τους. 

1. Μνημειακά πολιτιστικά αγαθά (πολιτιστική κληρονομιά) 

2. Παραδοσιακά πολιτιστικά αγαθά (αρχιτεκτονική κληρονομιά) 

3. Πνευματικά πολιτιστικά αγαθά 

4. Οικιστικά πολιτιστικά αγαθά (πολιτιστικό περιβάλλον)   

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 3028 (ΦΕΚ A 153) (2002), η προστασία της 

πολιτιστικής κληρονομιάς έχει ως περιεχόμενο κυρίως: α) τον εντοπισμό, την έρευνα, 

την καταγραφή, την τεκμηρίωση και τη μελέτη των στοιχείων της, β) τη διατήρηση και 

την αποτροπή της καταστροφής, της αλλοίωσης και γενική κάθε άμεσης ή έμμεσης 

βλάβης της, γ) την αποτροπή της παράνομης ανασκαφής, της κλοπής και της 

παράνομης εξαγωγής, δ) τη συντήρηση και την αποκατάστασή της ε) τη διευκόλυνση 

της πρόσβασης του κοινού αυτού με αυτή στ) την ανάδειξη και την ένταξή της στη 
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σύγχρονη κοινωνική ζωή και ζ) της παιδεία, την αισθητική αγωγή και την 

ευαισθητοποίηση των πολιτών για την πολιτιστική κληρονομιά.  

Στο Σύνταγμα της Ελλάδας, στο Β' μέρος που αφορά τα Ατομικά και κοινωνικά 

Δικαιώματα, το 24ο άρθρο αφιερώνεται στην προστασία του περιβάλλοντος. Η δε έκτη 

παράγραφος ειδικεύει στο πολιτιστικό περιβάλλον «Τα μνημεία, οι παραδοσιακές 

περιοχές, και τα παραδοσιακά στοιχεία, προστατεύονται από το Κράτος. Ο Νόμος θα 

ορίσει τα αναγκαία για την πραγματοποίηση της προστασίας αυτής περιοριστικά μέτρα 

της ιδιοκτησίας...» (Βουλή των Ελλήνων, 2005). 

Ωστόσο, η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να υφίσταται απειλές καθώς τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα έχουν αρνητικές επιδράσεις. Οι περιβαλλοντικοί 

παράγοντες, όπως είναι οι φυσικές καταστροφές ή η αλλαγή των περιβαλλοντικών 

συνθηκών εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων (φαινόμενο του θερμοκηπίου, 

ατμοσφαιρική ρύπανση) δεν αφήνουν ανεπηρέαστη την υλική μορφή της πολιτιστικής 

κληρονομιάς. Σύμφωνα με την Παναγιωτοπούλου (2015) οι απειλές θα μπορούσαν να 

ταξινομηθούν σε τέσσερις μεγάλες γενικές κατηγορίες: 

• Στις αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες που πιθανόν να επικρατούν στο χώρο 

όπου φυλάσσονται ή αποθηκεύονται τα πολιτιστικά αγαθά, όπως θερμοκρασία, 

υγρασία για τα αντικείμενα που φυλάσσονται σε εσωτερικούς χώρους και 

καθίζηση ή ύπαρξη ακραίων καιρικών φαινομένων για αγαθά που εκτίθενται 

σε εξωτερικούς χώρους. 

• Στους βιολογικούς παράγοντες, όπως η δράση διαφόρων θηλαστικών, πτηνών 

• Στις φυσικές καταστροφές, όπως οι σεισμοί, φωτιές, πλημμύρες. 

• Στις ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση.  

Εξαιτίας των παραπάνω παραγόντων, υπογραμμίζεται η αξία της διατήρησης της 

πολιτισμικής κληρονομιάς, χωρίς όμως να υποδεικνύεται κάποιος τρόπος εμπλοκής 

των πολιτών ώστε να παίξουν ενεργό ρόλο, πέραν του να σέβονται και να μη 

καταστραφούν τα μνημεία και να μαθαίνουν στοιχεία για τους παρελθόντες 

πολιτισμούς. Από την άλλη πλευρά, η Παπιδά (2012) τονίζει ότι η διατήρηση της 

υλικής υπόστασης των μνημείων και των διαφόρων αξιών που αυτά μεταφέρουν, 

μπορούν να αποτελέσουν ένα ερμηνευτικό εργαλείο για την προσέγγιση και την 

εξοικείωση πολλών ομάδων κοινού με την πολιτιστική κληρονομία, 

συμπεριλαμβανομένου και της εκπαίδευσης.  
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H UNESCO (1991) προώθησε την διεθνή συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, 

της επιστήμης και του πολιτισμού. Η πολιτιστική εκπαίδευση, όπως ορίζεται, 

αναφέρεται σε έννοιες, οι οποίες περιλαμβάνουν γνώσεις συνυφασμένες με τον 

πολιτισμό. Το σχολείο πρέπει να στοχεύει στην ανάπτυξη αξιών και αρχών στους 

μαθητές (κοινωνικοσυναισθηματικοί στόχοι). Η έννοια της παιδείας είναι 

χαρακτηριστικό του ανθρώπου και παραπέμπει στην ιδεατή κατάσταση στην οποία 

μπορεί αυτός να φτάσει νοητικά, γνωσιακά, κοινωνικά, συναισθηματικά και ηθικά 

μέσω της αγωγής και της εκπαίδευσης (Ματσαγγούρας, 2009). 

 

1.3. Επιστήμη των υλικών: Μάρμαρο και Δομικοί Λίθοι 

 

Το κυριότερο οικοδομικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε σε κατασκευές που έχουν 

μεγάλη πολιτιστική σημασία είναι οι διάφορες ποικιλίες φυσικών λίθων, όπως για 

παράδειγμα το μάρμαρο, ο σχιστόλιθος, ο γρανίτης κ.α. 

Το μάρμαρο, συγκεκριμένα, προήλθε από την μεταμόρφωση ασβεστόλιθων ή 

δολομιτών, οι οποίοι είναι ιζηματογενή πετρώματα που σχηματίστηκαν κυρίως σε 

θαλάσσιες και λιμναίες λεκάνες. Είναι κρυσταλλικό υλικό και έχει πολύ καλές 

μηχανικές ιδιότητες (Κοκκίνου, 2015· Μπεάζη-Κατσιώτη, 2015) 

Ωστόσο, όπως όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία μνημείων και 

καλλιτεχνικών δημιουργιών, το μάρμαρο και οι δομικοί λίθοι υπόκεινται στη 

διαδικασία της φυσικής φθοράς με το πέρασμα του χρόνου. Με τον όρο φθορά ορίζεται 

η εξασθένιση της έντασης των ιδιοτήτων των υλικών ή η αλλοίωση των 

χαρακτηριστικών της συνοχής, των διαστάσεων και η υποβάθμιση της αισθητικής τους 

με την πάροδο του χρόνου (Γεωργιάδου, 2016). 

 Σχηματίζονται, έτσι, νέες ουσίες με διαφορετική χημική σύσταση λόγω των εξωγενών 

(περιβάλλον) όσο και των ενδογενών (φύση και ιδιότητες των υλικών κατασκευής) 

παραγόντων (Λεωνιδάκη, 2012). Οι παραπάνω παράγοντες εμφανίζονται με 

διαφορετική ένταση, διάρκεια και συχνότητα επίδρασης, δρώντας συνήθως αθροιστικά 

και προκαλώντας έτσι μεγαλύτερη φθορά των υλικών. 

Το μάρμαρο και όλοι οι δομικοί λίθοι των μνημείων αποτελούνται κυρίως από 

ανθρακικό ασβέστιο CaCO3, όπως και το συνθετικό υλικό των κονιαμάτων που 
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προκύπτει από τη μετατροπή του ασβέστη (υδροξείδιο του ασβεστίου Ca(OH)2) σε 

ανθρακικό ασβέστιο CaCO3 προσβάλλονται από το θειικό οξύ της όξινης βροχής, 

σχηματίζοντας τη φάση της γύψου (CaSO4.2H2O). Με αυτόν τον τρόπο, το μάρμαρο 

και οι δομικοί λίθοι μπορούν να υποστούν γυψοποίηση και να έχουμε σιγά σιγά την 

διάλυση του λίθου και να χαθεί η καλλιτεχνική μαζί με την αισθητική αξία των γλυπτών 

και των μνημείων.  

Ακόμη, οι πιο διαδεδομένες μορφές φθοράς των επιφανειών των μνημείων και των 

μαρμάρινων κατασκευών είναι οι μαύρες κρούστες καθώς και η  ζαχαροειδής φθορά. 

 

 

Εικόνα 2: Μηχανισμοί φθοράς: Μαύρη Κρούστα (δεξιά εικόνα) και Ζαχαροποίηση (αριστερή εικόνα) 

(Ι.Καρατάσιος) 

 

Η μαύρη κρούστα μπορεί να προκληθεί σε μαρμάρινες κατασκευές λόγω ρυπασμένης 

ατμόσφαιρας. Πιο συγκεκριμένα, η σύσταση της κρούστας είναι κρύσταλλοι γύψου 

CaSO4.2H2O, που δημιουργείται από το διοξειδίου του θείου της ατμόσφαιρας και 

μετατρέπει, μαζί με το νερό, το ανθρακικό ασβέστιο του ασβεστόλιθου σε ένυδρο 

θειικό ασβέστιο), ακρυσταλλωμένο CaCO3, και διάφορα ατμοσφαιρικά σωματίδια που 

σχηματίζονται κυρίως κατά την καύση του πετρελαίου, όπως αιθάλη, ατμοσφαιρικούς 
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υδρογονάνθρακες και οργανικά υλικά, που φυλακίζονται στις επιφάνειες του μνημείου 

και γίνονται πολύ πιο δραστικά. Η δεύτερη διαδεδομένη μορφή φθοράς, η ζαχαροειδής 

φθορά προκαλείται από ανακρυστάλλωση του ανθρακικού ασβεστίου και δίνει την 

αίσθηση της επικάλυψης της επιφάνειας του μαρμάρου με κόκκους κρυσταλλικής 

ζάχαρης (Γεωργιάδου, 2016). 
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1.4. Δυο προσεγγίσεις (Bottom up και Top down) στην 

αποκατάσταση των φθορών 

 

Τα τελευταία χρόνια, η επιστήμη των υλικών αναπτύχθηκε μέσου του πεδίου της ΝΕ-

Τ και έτσι αποκτήθηκαν πολύτιμες γνώσεις για τον τρόπο που συνδέεται η δομή με τις 

ιδιότητες των υλικών.  Με την βοήθεια του μικροσκοπίου, οι ειδικοί επιστήμονες που 

ασχολούνται με την προστασία των μνημείων μπορούν να παρατηρήσουν τόσο των 

μικροδομή των υλικών, δηλαδή τον τρόπο συσσωμάτωσης όσο και τις ιδιότητές τους 

(Dillmann et al, 2016· Michalopoulou, 2014) 

Ακόμη, μελετούν σε μακροσκοπικό επίπεδο την φθορά που αφορά την μορφολογία των 

φθαρμένων υλικών των κατασκευών αλλά και σε μικροσκοπικό επίπεδο 

παρακολουθώντας την ταχύτητα εξέλιξης του φαινομένου και διατυπώνουν υποθέσεις 

για το μηχανισμό της φθοράς (Γεωργιάδου, 2016). Ο σχεδιασμός κονιαμάτων 

αποκατάστασης απαιτεί σύνθεση κονιαμάτων συμβατών με τα δομικά και ιστορικά 

δομικά υλικά για την εφαρμογή τους στην συντήρηση του μνημείου (Daehne & Herm, 

2013). 

Σημαντική παράμετρος για τα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα στην 

αποκατάσταση των φθορών αποτελεί ο τομέας της ΝΕ-Τ, χρησιμοποιώντας 

διαφορετικές μεθόδους στηριζόμενες σε δύο προσεγγίσεις για την παραγωγή 

ανόργανων σωματιδίων, της “Top down” και της “Bottom up”. Οι δυο αυτές 

προσεγγίσεις παρουσιάζουν μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα κατά την εφαρμογή 

των μεθόδων τους ή ακόμη και μπορεί να συνδυαστούν για την παραγωγή υλικών με 

πρωτοφανείς ιδιότητες (Michalopoulou, 2014 ·Dillmann, 2016). 

Οι μέθοδοι της πρώτης προσέγγισης Top down,χρησιμοποιούνται συνήθως για την 

παραγωγή τσιπ υπολογιστών όσο και για την παραγωγή νανοϋλικών με στόχο την 

διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η διαδικασία της προσέγγισης ξεκινάει από 

ένα υλικό και συνεχίζει «σπάζοντάς το» σε μικρότερα κομμάτια για την παραγωγή 

μικρών ποσοτήτων υλικών με εξαιρετικά εξελιγμένες νανοδομές. Ωστόσο, το 

μειονέκτημα αυτών των μεθόδων είναι η ανάγκη μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας καθώς 

και το ότι δεν μπορούν να ελεγχθούν ικανοποιητικά οι διαστάσεις των παραγόμενων 

σωματιδίων.  
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Σε αντίθεση με την πρώτη προσέγγιση, οι μέθοδοι που αντιπροσωπεύουν την 

προσέγγιση Bottom up, ασχολούνται με άτομα που συναρμολογούνται μέσω 

κατάλληλων πειραματικών συνθηκών σε σωματίδια καθορισμένου μεγέθους. Οι 

μέθοδοι της συγκεκριμένης προσέγγισης είναι καλύτερα προσαρμοσμένες για να 

παρέχουν τον έλεγχο του μεγέθους, του σχήματος και της δομής των παραχθέντων 

νανοσωματιδίων (Michalopoulou,2014). Η πιο συχνή διαδικασία αυτής της 

προσέγγισης είναι ο διαχωρισμός μικρογαλακτωμάτων (nanopowders) τα οποία 

αντιπροσωπεύουν ένα βέλτιστο εργαλείο για την σύνθεση νανοσωματιδίων στα 

εργαστήρια με διάφορες συνθέσεις και μεγέθη καθώς οδηγούν στην παραγωγή και 

σύνθεση μικρής ποσότητας σκόνης (νανόσκονης). Η σκόνη αυτή, που δημιουργείται 

από χημικές ενώσεις αποτελεί σημαντικό υλικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

διάφορες εφαρμογές στην διατήρηση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς.  

Η μέθοδος  Bottom up χρησιμοποιήθηκε και στην εργασία της  Michalopoulou (2014) 

για την παραγωγή κατάλληλου υλικού και την εφαρμογή του στα δομικά υλικά 

μνημείων συμπεριλαμβανομένου και του μαρμάρου.  
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1.5. Σχηματισμός νέου υλικού 

 

Σύμφωνα με την Michalopoulou (2014), η παρασκευή νέου υλικού με εφαρμογές 

διαφόρων προϊόντων νανοδιασπορών (NanoRestore, CaLoSiL κ.α.), πραγματοποιείται 

στις φυσικές πέτρες, όταν εκείνες χάσουν την αρχική τους συνοχή και τα διάφορα είδη 

φθοράς αρχίσουν να εμφανίζονται μέχρι ένα ορισμένο βάθος. Δίνεται, μεγάλη έμφαση 

στην χρησιμοποίηση συμβατών υλικών συντήρησης ως προς τα αρχικά υλικά των 

κατασκευών (Λεωνιδάκη, 2012). Στόχος, λοιπόν της παρακάτω διαδικασίας είναι η 

ένωση και αποκατάσταση του υλικού καθώς και η ανάπτυξη του ρυθμού αντοχής του 

στις καιρικές συνθήκες. 

Για την αποκατάσταση των φθορών έχουν υλοποιηθεί διάφορες εφαρμογές. Μέσω της 

προσέγγισης “Bottom up”, τα νανοσωματίδια λαμβάνονται μετά από προσθήκη 

υδάτινου διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου σε υδάτινο διάλυμα χλωριούχου 

ασβεστίου, όταν αυτά διατηρούνται σε σταθερή θερμοκρασία 90° C. Οι υψηλές τιμές 

υπερκορεσμού που προκύπτουν από το διάλυμα, οδηγούν στον σχηματισμό 

νανοσωματιδίων υδροξειδίου του ασβεστίου (Ca(OH)2). Μετά την καθίζηση, τα 

νανοσωματίδια, διαχωρίζονται από το υπερκείμενο διάλυμα, το χλωριούχο νάτριο 

μέσω «πλύσεων» ώστε να απομακρυνθεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Τα 

νανοσωματίδια του υδροξειδίου του ασβεστίου που λαμβάνονται από αυτήν την 

διαδικασία έχουν διάμετρο 260nm και σχήμα εξάγωνου νανοκρυστάλλου (Dillmann et 

al, 2016).  

 

                    

Εικόνα 3: Εικόνες του εξάγωνου νανοκρυστάλλου που ελήφθησαν από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης SEM 
(Michalopoulou, 2014) 
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Στην συνέχεια, η τεχνική που υλοποιείται είναι η τεχνική της δημιουργίας διαλύματος 

υδροξείδιο του ασβεστίου Ca(OH)2
 σε νερό. Το αποτέλεσμα της δράσης είναι 

εναπόθεση του υδροξειδίου του ασβεστίου μέσα στο μάρμαρο.   

Το νερό του διαλύματος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο διότι προσφέρει 

μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ανθεκτικότητα στα πορώδη υλικά όπως το μάρμαρο 

και ενισχύει τις φυσικές και μηχανικές τους ιδιότητες. Το υδροξείδιο του ασβεστίου 

Ca(OH)2 
 θα αντιδράσει με το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) που βρίσκεται στην αέρα, 

για την παραγωγή ανθρακικού ασβεστίου (CaCO3) (Michalopoulou, 2014).   

 

  

Εικόνα 4: Εικόνες της εφαρμογής του προϊόντος νανοδιασποράς που ελήφθησαν από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 
σάρωσης SEM (Michalopoulou, 2014) 

 

 

Με την παραπάνω μέθοδο, επιτυγχάνεται η συμβατότητα μεταξύ της χημικής ουσίας 

και της ασβεστολιθικής πέτρας παρέχοντας ταυτόχρονα την υψηλή απόδοσή της. 

Επιπλέον, με την μέθοδο αυτή οι πόροι στην επιφάνειά της πέτρας κλείνουν και 

εμποδίζεται ο αποικισμός της πέτρας από μικροοργανισμούς (παράγοντες φθοράς του 

υλικού). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΝΕ-Τ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 

2.1.    Μεγάλες Ιδέες 

 

Όπως όλα τα γνωστικά αντικείμενα, έτσι και η ΝΕ-Τ αποτελείται από ορισμένες κύριες 

έννοιες και οργανωτικές αρχές τις οποίες πρέπει να κατακτήσουν οι μαθητές για να 

αποκτήσουν μια βασική γνώση αλλά και μια βαθύτερη εννοιολογική κατανόηση της 

ΝΕ-Τ (Bryan et al, 2015). Στις ΗΠΑ έχουν γίνει τέτοιες προσπάθειες και μετά από 

πολλές αναθεωρήσεις «σχηματίστηκαν» οι Μεγάλες Ιδέες της ΝΕ-Τ (Stevens & 

Krajcik, 2007)  

Ταυτόχρονα, τα παιδιά διαφορετικών ηλικιών έχουν διαφορετικές αντιληπτικές 

ικανότητες και κατ' επέκταση χρειάζεται να διδαχθούν διαφορετικά τις ίδιες έννοιες. 

Το περιεχόμενο της νανοτεχνολογίας στη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

προσεγγίζεται εννοιολογικά από 9 Μεγάλες Ιδέες (Stevens,Sutherland & Krajcik, 

2009). Ακολουθεί ο τίτλος της κάθε μεγάλης ιδέας και μια σύντομη αναφορά στο 

περιεχόμενό της. 

ΜΙ-1 Μέγεθος και κλίμακα: Παράγοντες σχετικοί με το μέγεθος και την γεωμετρία 

(όπως το σχήμα και η κλίμακα) βοηθούν στην περιγραφή της ύλης και στην πρόβλεψη 

της συμπεριφοράς της.  

 Η ύλη αποτελείται από δομικά μέρη τα οποία συχνά σχηματίζουν μια ιεραρχία από 

δομές. Οι δομές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σχηματίζοντας συναθροίσεις 

νανοκλίμακας (nanoscale assemblies). Η Stevens και οι συνεργάτες της (2009) 

προτείνουν τη διαίρεση αυτής της μεγάλης ποικιλίας μεγεθών σε κλίμακες ή 

«κόσμους» [π.χ. μακρόκοσμος, μικρόκοσμος, νανόκοσμος, ατομικός κόσμος], καθένας 

από τους οποίους χαρακτηρίζεται από:  

 

i τις αντίστοιχες μονάδες μέτρησης  

ii τα αντίστοιχα αντικείμενα αναφοράς  

iii τα αντίστοιχα εργαλεία και όργανα παρατήρησης  
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iv τα αντίστοιχα μοντέλα περιγραφής της συμπεριφοράς της ύλης 

 

 

Εικόνα 5: η διαίρεση της κλίμακας σε κόσμους και η αντιστοίχισή τους με αντικείμενα αναφοράς σε όργανα 
παρατήρησης. Η δεξιά στήλη του σχήματος δημιουργήθηκε από το University of Waikato. Παρεμφερές σχήμα 

έχει δημοσιευτεί (Γκίτσας, 2017) 

 

ΜΙ-2 Δομή της ύλης: Σύμφωνα με την ατομική θεωρία,  η ύλη αποτελείται από 

ξεχωριστές οντότητες που ονομάζονται άτομα. Λίγο περισσότεροι από 100 τύποι 

ατόμων αποτελούν όλες τις ουσίες. Ο τύπος των ατόμων και η διάταξή τους καθορίζουν 

την ταυτότητα και επηρεάζουν τις ιδιότητες ενός υλικού. Η διάταξη των ατόμων παίζει 

επίσης σημαντικό ρόλο στις ιδιότητες του υλικού. Με τον ίδιο τρόπο η ταυτότητα και 

η διάταξη των δομικών στοιχείων μιας δομής νανοκλίμακας επηρεάζουν τη λειτουργία 

και τις ιδιότητές της (Stevens, Sutherland &Krajcik 2009). 

ΜΙ-3 Δυνάμεις και αλληλεπιδράσεις: Όλες οι αλληλεπιδράσεις μπορούν να 

περιγραφούν από πολλαπλούς τύπους δυνάμεων, η σχετική όμως επίδραση του κάθε 

τύπου δύναμης, αλλάζει με την κλίμακα. Συγκεκριμένα, στη νανοκλίμακα οι 

ηλεκτρικές δυνάμεις είναι αυτές που καθορίζουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

νανοδομών (Stevens, Sutherland & Krajcik 2009). 
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ΜΙ-4 Κβαντικά φαινόμενα: Διαφορετικά μοντέλα εξηγούν και προβλέπουν τη 

συμπεριφορά της ύλης βασιζόμενα στους νόμους της κλασικής φυσικής που ισχύουν 

στη μακρο-κλίμακα. Αντίθετα όμως, όταν το μέγεθος ενός αντικειμένου γίνεται 

μικρότερο και προσεγγίζει τις διαστάσεις της νανοκλίμακας τα κβαντικά φαινόμενα 

γίνονται πιο έντονα και παύει να ισχύει η φυσική όπως τη διδασκόμαστε στο Δημοτικό.  

ΜΙ-5 Ιδιότητες εξαρτώμενες από το μέγεθος: Οι ιδιότητες της ύλης μπορούν να 

αλλάξουν με την κλίμακα. Για παράδειγμα κατά τη μετάβαση ενός υλικού από τη 

μακροκλίμακα στη νανοκλίμακα, οι ιδιότητές του αλλάζουν απροσδόκητα καθώς το 

υλικό μπορεί να αλληλοεπιδρά π.χ. με την ακτινοβολία ή να αποκτά νέα 

λειτουργικότητα (Stevens, Sutherland &Krajcik 2009). 

ΜΙ-6 Αυτοοργάνωση: Κάτω από ειδικές συνθήκες κάποια υλικά μπορούν αυθόρμητα 

να συναθροιστούν δημιουργώντας οργανωμένες δομές. Η διαδικασία αυτή είναι πολύ 

σημαντική στην νανοκλίμακα για τον χειρισμό των υλικών (Stevens, Sutherland & 

Krajcik 2009). 

ΜΙ-7 Εργαλεία και όργανα παρατήρησης: Η ανάπτυξη νέων εργαλείων και οργάνων 

συμβάλλει στην επιστημονική πρόοδο. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη εξειδικευμένων 

εργαλείων όμως τα μικροσκόπια σάρωσης με ακίδα SPM/AFM (scanning probe 

microscope/ Atomic Force Microscope) και το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης  ή 

διέλευσης SEM/ΤΕΜ (scanning or transmission electron microscope) οδηγούν σε νέα 

επίπεδα κατανόησης της ύλης, βοηθώντας τους επιστήμονες στον εντοπισμό, στο 

χειρισμό, στη μέτρηση και στη διερεύνηση γενικότερα των ιδιοτήτων της ύλης στη 

νανοκλίμακα με ακρίβεια Stevens, Sutherland & Krajcik 2009). 
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Εικόνα 6: Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (δεξιά) και τα δομικά του στοιχεία (αριστερά). (Attebbery, 2015) 
Παρόμοιο σχήμα έχει δημοσιευτεί στο Γκίτσας (2017) 

 

 ΜΙ-8 Μοντέλα και προσομοιώσεις: Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν μοντέλα και 

προσομοιώσεις για την οπτικοποίηση, την ερμηνεία, την πρόβλεψη και την δημιουργία 

υποθέσεων για τις δομές, τις ιδιότητες και τις συμπεριφορές των φαινομένων. Το 

εξαιρετικά μικρό μέγεθος και η πολυπλοκότητα της νανοκλίμακας καθιστούν τα 

μοντέλα και τις προσομοιώσεις χρήσιμα για την μελέτη και τον σχεδιασμό φαινομένων 

στη νανοκλίμακα (Stevens et al, 2009). Οι προσομοιώσεις ενισχύουν τη μάθηση των 

μαθητών μέσω της απεικόνισης, τον πειραματισμό και τη δημιουργικότητα του 

παιχνιδιού. Επιτρέπουν στους μαθητές να δουν οπτικά την αιτία και την επίδραση των 

δράσεών τους. Στο πλαίσιο των φαινομένων που πραγματοποιούνται σε μικροσκοπικό 

επίπεδο ή σε επιστημονικά μοντέλα, τα κινούμενα σχέδια παρέχουν στους μαθητές την 

ευκαιρία να δουν τα πράγματα που δεν μπορούν να αντιληφθούν άμεσα. Αυτή η οπτική 

κατανόηση έχει τις δυνατότητες για τους μαθητές για να σχηματίσουν εγγενείς 

δεξιότητες σκέψης σε πολύπλοκες διαδικασίες λήψης αποφάσεων (Blonder and 

Sakhnini, 2012) 

ΜΙ-9 Επιστήμη-Τεχνολογία-Κοινωνία: Καθώς η ΝΕ-Τ είναι ένας  ανερχόμενος 

κλάδος και μπορεί να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στην διαδικασία λήψης 

αποφάσεων για το πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται οι νέες τεχνολογίες. Για 

παράδειγμα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη κατά την λήψη αποφάσεων ποιοι 

ωφελούνται από τα νέα προϊόντα που δημιουργούνται, με ποιόν τρόπο και ποιοι 

ζημιώνονται. (Stevens et al, 2009) 
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2.2.   Οι ιδέες των  μαθητών 

 

Οι περισσότερες έρευνες που επιτελέστηκαν, αφορούσαν στην δημόσια κατανόηση της 

ΝΕ-Τ (Blonder & Sakhnini, 2012 · Jones et al, 2013) καθώς και παρουσιάστηκαν 

μελέτες για την διερεύνηση της κατανόησης του μεγέθους και της νανοκλίμακας από 

μαθητές  και την διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών (Manou et al, 2016).  

Όσο αφορά τους μαθητές σε όλες της βαθμίδες της εκπαίδευσης, έχει καταγραφεί ότι 

έχουν εσφαλμένες αντιλήψεις για τους τρεις κόσμους καθώς και αδυναμία της 

κατανόησής τους. Παρακάτω, παρουσιάζονται κάποιες μελέτες που διερευνούν τις 

ιδέες των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  Οι έρευνες αυτές, αφορούσαν τις 

ιδέες των μαθητών για την ΝΕ-Τ και στόχευαν στην καταγραφή της κατανόησής τους 

και των αντιλήψεων που είχαν για τα φαινόμενα της νανοκλίμακας.  

Η έρευνα των Spencer & Angelotti (2004) όπως αναφέρεται στο (Πέϊκος και συν., 

2015) με δείγμα 217 μαθητών, 5-10 ετών, είχε ως στόχο να διερευνήσει: (α) ποιο είναι 

το μικρότερο αντικείμενο που νομίζουν πως υπάρχει και (β) με τι νομίζουν ότι 

συσχετίζεται ο όρος «νάνο». Οι μαθητές για την πρώτη περίπτωση ως μικρότερα 

αντικείμενα ανέφεραν αντικείμενα του μακρόκοσμου, π.χ. κόκκος κιμωλίας, 

πασχαλίτσα, μύγα. Ενώ για την δεύτερη, μόνο ένα μικρό ποσοστό ανέφερε πως το νάνο 

σχετίζεται με κάτι μικρό, ίδιου όμως μεγέθους με αντικείμενα του μακρόκοσμου ή του 

μικρόκοσμου, π.χ. μικρά έντομα ή κύτταρα.  

Από την έρευνα των Waldron et al (2006), η οποία είχε δείγμα 1500 μαθητών 8-13 

ετών, φάνηκε πως οι περισσότεροι μαθητές, για το μικρότερο αντικείμενο που μπορούν 

να σκεφτούν, ανέφεραν ένα μακροσκοπικό αντικείμενο, ορατό όμως με το μάτι π.χ. 

μύγα και κόκκο άμμου. Επιπλέον, η μεγάλη πλειοψηφία στην ερώτηση «τι νομίζουν 

ότι είναι η Ν-ΕΤ;», έδωσε απαντήσεις, οι οποίες ήταν πιο κοντά στην επιστημονική 

φαντασία, π.χ. η Ν-ΕΤ είναι ρομπότ, νανορομπότς, μικρές κάμερες διοχετευμένες στο 

σώμα.  

Σύμφωνα με την έρευνα των Castellini et al, (2007) οι μαθητές από την 2α μέχρι 4η 

τάξη ανέφεραν ως μικρότερα αντικείμενα που μπορούν να σκεφτούν, αντικείμενα του 

μακρόκοσμου και του μικρόκοσμου, όπως μυρμήγκια και βακτήρια αντίστοιχα. 

Μαθητές από την 6η τάξη και έπειτα ανέφεραν στην πλειοψηφία τους τα άτομα. Σε 
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ερωτήσεις όμως στις οποίες καλούνταν να ταξινομήσουν τα αντικείμενα: κύτταρο, 

βακτήριο, άτομο, μόριο νερού, από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο στο σύνολό τους 

αποτύγχαναν. Φαίνεται λοιπόν πως οι μικρότεροι μαθητές νομίζουν ότι τα μικρότερα 

αντικείμενα που υπάρχουν είναι αυτά του μακρόκοσμου ή του μικρόκοσμου, ενώ οι 

μεγαλύτεροι παρόλο που αναφέρουν ως μικρότερα τα άτομα, δεν είναι ικανοί να 

ταξινομήσουν αντικείμενα του μικρόκοσμου και του νανόκοσμου με βάση το μέγεθος 

τους. Επίσης οι περισσότεροι μαθητές δεν είχαν ακούσει την λέξη νανοτεχνολογία 

αλλά ακόμα και από αυτούς που την είχαν ακούσει πολύ λίγοι μπορούσαν να δώσουν 

έναν ορισμό (Πέϊκος et al, 2015).  

Στον Ελλαδικό χώρο, έχουν γίνει διάφορες έρευνες για τις αντιλήψεις των παιδιών 

Δημοτικού σχολείο (ΠέΪκος, 2016·Πέϊκος,Παπαδοπούλου&Μάνου, 2015). Μια μελέτη 

από αυτές είχε σκοπό να αναδείξει τις αντιλήψεις των παιδιών του Δημοτικού Σχολείου 

για τον όρο Νανοτεχνολογία. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι μαθητές 

θεωρούν ως μικρότερο αντικείμενο που μπορούν να παρατηρήσουν, εκείνο που είναι 

δυνατόν να το πιάσουν με μια λαβίδα. Επιπλέον, το μικροσκόπιο αναδεικνύεται ως το 

πιο γνωστό όργανο για την παρατήρηση του «πιο μικρού». Σχετικά με το δεύτερο 

ερευνητικό ερώτημα φαίνεται ότι οι μισοί μαθητές συνδέουν τον όρο 

«Νανοτεχνολογία» με κάτι μικρό (ΠέΪκος, Μάνου&Σπύρτου, 2014) 

Από τη μια, τα αποτελέσματα αυτά φαίνεται ότι είναι σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

σε πρόσφατη σχετική έρευνα στη χώρα μας (Πέϊκος και συν., 2015).  

Από την άλλη, δεν συνάδουν με τα αποτελέσματα της διεθνούς βιβλιογραφίας, στην 

οποία καταγράφεται, ότι ένα μόνο μικρό ποσοστό των μαθητών συνδέει το «Νάνο» με 

κάτι μικρό (Castellini et al, 2007). Μια πρώτη υπόθεση είναι ότι η διαφοροποίηση αυτή 

μπορεί να προκύπτει από το γεγονός ότι το πρώτο συνθετικό της λέξης νανοτεχνολογία, 

δηλαδή το «Νάνο», είναι οικείο για τους Έλληνες μαθητές, αφού χρησιμοποιείται στο 

καθημερινό λεξιλόγιο τους. (Πέϊκος και συν., 2015) 

Αυτά τα ευρήματα, ίσως μπορούν να εξηγηθούν από το «χάσμα» στην διδασκαλία 

φαινομένων διαφορετικών μεγεθών που παρατηρείται στα αναλυτικά προγράμματα 

των Φυσικών Επιστημών σε όλο τον κόσμο , όπως και στην χώρα μας. Το χάσμα αυτό 

αναφέρεται στην διδασκαλία ατομικών και μοριακών φαινομένων πριν διδαχθούν οι 

μαθητές για φαινόμενα και αντικείμενα της νανοκλίμακας, όπως φαίνεται και στο 

σχήμα [2]. 



36 
 

 

Εικόνα 7: Παρατηρούμενο χάσμα στην διδασκαλία αντικειμένων διαφορετικών μεγεθών (Μejer,2011 

Wiser&Smith,2008). Παρεμφερές σχήμα έχει δημοσιευτεί (ΠέΪκος, 2016). 

 

Προτείνεται η εισαγωγή φαινομένων της νανοκλίμακας, και της Ν-ΕΤ γενικότερα, 

στην τυπική εκπαίδευση (Jones et al, 2013) και μάλιστα πριν οι μαθητές διδαχθούν για 

τον ατομικό και τον υποατομικό κόσμο (Πέϊκος, Μάνου & Σπύρτου, 2016) καθώς 

μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ μακρόκοσμου (macro), όπου τα φαινόμενα είναι 

άμεσα παρατηρήσιμα, και υπομικροσκοπικού (submicro), δηλαδή του κόσμου των 

μορίων και των ατόμων. 

Αυτό συμφωνεί με τις περισσότερες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις του μεγέθους και της 

κλίμακας, στις οποίες υποστηρίζεται ότι είναι σημαντικό οι «κόσμοι» να μη 

διδάσκονται αποσπασματικά, αλλά να αναδεικνύεται η αλληλεπίδρασή τους (Stevens 

et al 2009· Marijn, 2011). Επίσης είναι σημαντικό να κατανοήσουν ότι η νανοκλίμακα 

περιλαμβάνει αντικείμενα με διαφορετικό μέγεθος μεταξύ τους (Magana 

Brophy&Bryan, 2012) 
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2.3.   Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις 

 

Λόγω της ταχείας ανάπτυξης της ΝΕ-Τ και της ζήτησης για νανογραμματισμό των 

πολιτών , ιδίως στις αναπτυγμένες χώρες δημιουργήθηκαν προγράμματα εκμάθησης 

σχετικά με τη νανοτεχνολογία και τη νανοεπιστήμη για τους μεταπτυχιακούς και 

προπτυχιακούς φοιτητές, για μαθητές ηλικίας 12 ετών καθώς και για το ευρύ κοινό 

(Show-Yu Lin, 2015). Όπως τονίζεται, στόχος αυτών των προσπαθειών είναι η 

ενίσχυση της εξειδίκευσης, η διάδοση της σύγχρονης αυτής επιστήμης καθώς και η 

ενθάρρυνση του ενδιαφέροντος για την ΝΕ-Τ στους πληθυσμούς αυτούς.  

Επιπλέον, ένας μικρός αριθμός πανεπιστημίων στις Η.Π.Α., στην Ευρώπη, στην 

Αυστραλία και στην Ιαπωνία προσφέρουν επιλεκτικά μεταπτυχιακά προγράμματα 

στον τομέα των νανοεπιστημών και της νανοτεχνολογίας σε συνεργασία με ερευνητικά 

κέντρα (Kahkohen et al, 2016)  

Όσο αφορά το περιεχόμενο της ΝΕ-Τ για διδασκαλία στις 3 βαθμίδες της εκπαίδευσης: 

Σε βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε (Μάνου et al, 2015) προέκυψε 

ότι κοινός τόπος στις δυο εκπαιδευτικές βαθμίδες είναι οι πέντε Μεγάλες Ιδέες: ΜΙ1, 

ΜΙ2, ΜΙ6, ΜΙ7 και ΜΙ9.  

Υπάρχει μια ενθαρρυντική ένδειξη για την αναδυόμενη έρευνα, που επικεντρώνεται 

πάνω στη μάθηση του περιεχομένου της Ν-ΕΤ στην υποχρεωτική εκπαίδευση. 

Ολοκληρώνοντας τη συζήτηση για τις βασικές έννοιες της διδασκαλίας του 

περιεχομένου της Ν-ΕΤ, εκτιμήθηκε ως ιδιαίτερο εύρημα, για τη Διδακτική των ΦΕ, το 

γεγονός ότι, η ΜΙ8 «μοντέλα και προσομοιώσεις» είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης 

σε ελάχιστα άρθρα και μόνο σε ένα βιβλίο. 

Στην σχετική βιβλιογραφία, βρέθηκε πληθώρα εκπαιδευτικών προσπαθειών που στόχο 

είχαν την γνωριμία και την εμπλοκή των μαθητών σε όλο το φάσμα των εκπαιδευτικών 

βαθμίδων που αφορούσαν θέματα του πεδίου της ΝΕ-Τ ως αυτόνομο αντικείμενο αλλά 

και ως ενσωματωμένο γνωστικό πεδίο στα υπόλοιπα μαθήματα (Blonder & Sakhnini, 

2012· Blonder, 2012 · Poteralska, 2011· Jones et al, 2013 · Πέϊκος και συν., 2015) 

Οι δράσεις αυτές στόχευαν στην γνωριμία και την μάθηση της ΝΕ-Τ ενσωματώνοντας 

στις δράσεις αυτές και άλλα γνωστικά αντικείμενα σε συνδυασμό με την διδακτέα ύλη 
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που επιτρέπουν στα παιδιά του σχολείου να κατανοήσουν πώς οι ιδιότητες των υλικών 

μπορούν να αλλάξουν στην νανοκλίμακα καθώς και να τους δώσουν την ευκαιρία να 

δουλεύουν σαν επιστήμονες μέσα από δραστηριότητες. Μέσα από την 

διεπιστημονικότητα, οι μαθητές αποκτούν μια θετικότερη στάση προς τις Φυσικές 

Επιστήμες (Kahkohen, 2016).  

Η Lin με τους συνεργάτες της (2015) σχεδίασαν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Ν-

ΕΤ σε μαθητές του Δημοτικού σχολείου της Ταϊβάν. Το περιεχόμενο του περιελάμβανε 

τις θεματικές ενότητες:  

(Α) «νανοφαινόμενα στον φυσικό κόσμο»,  

(Β) «νανοϋλικά και φαινόμενα νανοκλίμακας»,  

(Γ) «ορισμοί, χαρακτηριστικά και εφαρμογές της νανοτεχνολογίας».  

Συγκεκριμένα, η πρώτη θεματική περιελάμβανε την αναγνώριση νανοφαινομένων, 

όπως το φαινόμενο του λωτού, το ιριδίζον χρώμα των φτερών συγκεκριμένων ειδών 

πεταλούδας και σχετικές εφαρμογές, όπως σε υφάσματα και φωτονικούς κρυστάλλους 

αντίστοιχα.  

Η δεύτερη θεματική αφορούσε την κατανόηση ιδιοτήτων των νανοϋλικών, όπως είναι 

το αυξημένο εμβαδόν της επιφάνειας σε σχέση με τον όγκο (S/V), η μελέτη 

συγκεκριμένων νανοϋλικών, π.χ. οι νανοσωλήνες άνθρακα καθώς και εφαρμογές τους 

σε βιομηχανικούς τομείς. Τέλος, η τελευταία θεματική ενότητα περιελάμβανε την 

κατανόηση χαρακτηριστικών της νανοκλίμακας όπως είναι οι μονάδες μέτρησης, τα 

όργανα που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της νανοκλίμακας. Επιπλέον, οι μαθητές 

κλήθηκαν να αντιληφθούν επιστημολογικές όψεις, για παράδειγμα τη φύση της 

ερευνητικής μεθόδου στο τομέα της Νανοτεχνολογίας. 

Τα τελευταία χρόνια, ερευνώνται διδακτικές στρατηγικές που θα είναι 

αποτελεσματικές για την εισαγωγή της ΝΕ-Τ στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών .   

Στις αναπτυσσόμενες χώρες, υπάρχει έλλειψη προγραμμάτων διδασκαλίας στη ΝΕ-Τ 

σε επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Saidi and Sigauke, 2017)και στην 

υποχρεωτική εκπαίδευση.  

Στις ΗΠΑ έχουν ζητηθεί άμεσες ενέργειες για την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών 
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και εκπαιδευτικών ενοτήτων στον τομέα της ΝΕ-Τ. Για την εκπόνησή τους, 

εντοπίστηκαν τέσσερις εκπαιδευτικές προκλήσεις: (1) η δημιουργία προτύπων 

μάθησης για τη νανοτεχνολογία, (2) η ανάγκη για προγράμματα σπουδών και διδακτικό 

υλικό, (3) η ανάγκη για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών στη νανοεκπαίδευση και (4) 

η ανάπτυξη άτυπης εκπαίδευσης σε μουσεία και επιστημονικά κέντρα (Roco M.C., 

2011).  

Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν ότι η διδασκαλία είναι σαφώς 

αποτελεσματική στους μαθητές. Οι μαθητές έχουν την ικανότητα να περιγράψουν και 

να κατανοήσουν απλές έννοιες της ΝΕ-Τ.  

Όσο αφορά τον ενδιαφέρον των μαθητών για το πεδίο αυτό, στις περισσότερες έρευνες 

που έχουν γίνει, οι μαθητές έχουν επιδείξει ενδιαφέρον για το πεδίο της ΝΕ-Τ σε όλες 

τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Εκπαιδευτικές δράσεις είχαν στόχο να προκαλέσουν το 

ενδιαφέρον των μαθητών να εμπλακούν με θέματα της ΝΕ-Τ δίνοντας έμφαση στα 

μοντέλα διδασκαλίας και στην επιλογή του κατάλληλου περιεχομένου, παράγοντες που 

καθιστούν ελκυστικό και ενδιαφέρον το πεδίο της ΝΕ-Τ προς τους μαθητές (Bryan et 

al, 2015). 

Η ΝΕ-Τ προσφέρεται για την ικανοποίηση της περιέργειας και την αύξηση του 

ενδιαφέροντος των μαθητών μέσα από τα εντυπωσιακά και «μυστήρια» φαινόμενα που 

μπορούν να διερευνήσουν στην τάξη, πυροδοτώντας μάλιστα την φαντασία των 

μαθητών (Δρογγίτη και συν., 2015· Bryan et al, 2015).  Οι Harmer and Columba (2010) 

μελέτησαν κατά πόσο ένα πρόβλημα που σχετίζεται με τη καθημερινή ζωή των 

μαθητών και που μπορεί να λυθεί από τη ΝΕΤ, αλλά και ο χειρισμός των ηλεκτρονικών 

μικροσκοπίων μπορούν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των μαθητών προς το πεδίο 

αυτό. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι «υπάρχουν ενδείξεις ότι ο σχεδιασμός 

παρεμβάσεων με περιεχόμενο σύγχρονους κλάδους επιστήμης και τεχνολογίας, όπως 

αυτό της ΝΕΤ, μπορεί να διεγείρει τη φαντασία των μαθητών ώστε να εμπλακούν με 

την επιστήμη».  
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2.4.   Μη τυπική Εκπαίδευση 

 

Όπως και στην επίσημη εκπαίδευση, υπήρξαν διάφορες πρωτοβουλίες στην μη τυπική 

και την άτυπη εκπαίδευση για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη 

νανοτεχνολογία.  

Η τυπική εκπαίδευση (formal education), ορίζεται ως η εκπαίδευση, που λαμβάνει 

χώρα σε θεσμοθετημένα εκπαιδευτικά ιδρύματα ενός κράτους, τα οποία λειτουργούν 

συστηματικά και οργανωμένα σε όλα τα επίπεδα (Χαλκιά, 2012). Σύμφωνα με τον 

(Eraut, 2000) όπως αναφέρεται στον (Γκίτσας, 2017), η τυπική εκπαίδευση έχει τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

i. ορισμένο πλαίσιο μάθησης 

ii. οργανωμένες μαθησιακές πράξεις ή πακέτα 

iii. παρουσία ενός καθορισμένου εκπαιδευτικού ή εκπαιδευτή 

iv. απόκτηση πτυχίου ή πιστοποιητικού 

v. εξωτερική περιγραφή των αποτελεσμάτων 

Σε αντίθεση με την τυπική, η άτυπη εκπαίδευση [informal education] δεν 

πραγματοποιείται στα πλαίσια κάποιου οργανωμένου συστήματος, αλλά εφαρμόζεται 

σε καθημερινό επίπεδο μέσα από εξωσχολικά βιβλία εκλαϊκευμένης επιστήμης, 

ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση, άρθρα σε εφημερίδες, στο διαδίκτυο, κ.λπ. (La Belle, 

1982) Ο ρόλος της άτυπης εκπαίδευσης, αναθεωρείται, ενώ παράλληλα εξετάζεται η 

συμπληρωματικότητα προς την θεσμοθετημένη εκπαίδευση. Η άτυπη εκπαίδευση 

αναφέρεται σε δραστηριότητες που υλοποιούνται έξω από τα σχολεία, δεν 

αναπτύσσονται πρωταρχικά για σχολική χρήση, ούτε για να αποτελέσουν μέρος ενός 

συνεχιζόμενου σχολικού προγράμματος σπουδών (Καριώτογλου, 2003). Οι άτυπες 

μαθησιακές εμπειρίες μπορούν να υλοποιηθούν ώστε να εκπληρώνουν καθορισμένους 

στόχους και μπορούν να επηρεάσουν την στάση, να μεταφέρουν πληροφορίες ή και να 

αλλάξουν συμπεριφορά. 

Σε αντίθεση με την τυπική, η μη-τυπική είναι η εκπαίδευση, η οποία προσφέρεται μέσα 

από ένα πρόγραμμα, που συνήθως δεν αξιολογείται και τυπικά δεν οδηγεί σε 

πιστοποίηση. Η μη-τυπική εκπαίδευση δεν παρέχεται από ένα ίδρυμα εκπαίδευσης ή 
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κατάρτισης, ωστόσο, είναι διαρθρωμένη από άποψη μαθησιακών στόχων, χρόνου 

μάθησης ή διδακτικής υποστήριξης και είναι σκόπιμη από την πλευρά του 

εκπαιδευόμενου (Χαλκιά, 2012). 

Η μη-τυπική εκπαίδευση λαμβάνει χώρα όταν οι μαθητές επιλέγουν να αποκτήσουν 

περαιτέρω γνώσεις ή δεξιότητες, μελετώντας εθελοντικά με έναν δάσκαλο ο οποίος 

υποστηρίζει την αναζήτηση των ενδιαφερόντων τους, χρησιμοποιώντας ένα 

οργανωμένο πρόγραμμα σπουδών, όπως συμβαίνει σε πολλά μαθήματα και 

εργαστήρια εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι διαστάσεις της μη-τυπικής μάθησης, κατά τον 

(Eraut, 2000), είναι οι εξής: 

i. η χρονική στιγμή του ερεθίσματος 

ii. ο βαθμός στον οποίο η μάθηση είναι σιωπηρή [σιωπηρή, αντιδραστική ή 

διαβουλευτική] 

iii. ο βαθμός στον οποίο η μάθηση είναι ατομική ή κοινωνική 

iv. ο βαθμός στον οποίο η μάθηση είναι υπονοούμενη ή σαφής 

 

 

 

Εικόνα 8: Οι τύποι της εκπαίδευσης. 

 

H μη-τυπική εκπαίδευση, εφαρμόζεται σε προκαθορισμένα, κατάλληλα σχεδιασμένα 

μέρη, τα οποία πιθανότατα να μην είναι γνώριμα στους μαθητές οπότε συχνότερα τους 

προκαλούν έκπληξη ή περιέργεια.  
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Κατά τον Καριώτογλου (2012), η αξία της γνώσης που αποκτάται σε εξωσχολικό ή 

θεσμοθετημένο περιβάλλον όπως τα μουσεία, οι εκθέσεις, τα τεχνικά κέντρα είναι 

ιδιαίτερα σημαντική  Επιπλέον, η αξία μελέτης της άτυπης εκπαίδευσης έγκειται στο 

γεγονός ότι επιδιώκει, εκτός των γνωστικών στόχων, αλλαγή στάσεων, 

συναισθηματικούς στόχους και δεξιότητες που μάλλον παραμελούνται στην 

θεσμοθετημένη εκπαίδευση.  

Επιπλέον, η εκπαίδευση που προωθείται από τα επιστημονικά και τεχνολογικά μουσεία 

και κέντρα προάγει τον επιστημονικό αλφαβητισμό (scientific literacy), με τρόπους 

που δεν είναι εφικτοί στο περιβάλλον του σχολείου.  Ο σχεδιασμός των εκθεμάτων 

ανταποκρίνεται σε μια καθαρά παιδαγωγική θέση, βασισμένη στην άποψη ότι οι 

άνθρωποι μαθαίνουν φτιάχνοντας και ότι η ενεργητική διαδικασία της έρευνας και της 

ανακάλυψης είναι σημαντική για την μάθηση (Bruner, 1961).  

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης, χρειάζεται να 

είναι καθοδηγητικός και διερευνητικός, με τα επιθυμητά αποτελέσματά του να είναι 

λίγο-πολύ προκαθορισμένα. Ιδιαίτερα, για τους μικρότερους μαθητές, το μαθησιακό 

περιβάλλον, μπορεί να μετατραπεί σε κάποιας μορφής εκπαιδευτικό παιχνίδι. Αυτό θα 

αυξήσει την ευχαρίστηση και τη διασκέδαση των μικρών μαθητών, ενώ μπορεί να 

δράσει και ως κίνητρο για μελλοντικές επισκέψεις.  Το Μουσείο και το Επιστημονικό 

ή Τεχνολογικό κέντρο εξάπτει την περιέργεια και την φαντασία, ιδιαίτερα των μικρών 

μαθητών, τους προκαλεί να δοκιμάσουν τις ιδέες τους και να ασχοληθούν με τα 

ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους (Καριώτογλου, 2005). Η επίσκεψη αυτήν μπορεί να γίνει 

ευχάριστη για τους μικρούς μαθητές και να δημιουργήσει καινούργιους 

προβληματισμούς και την επιθυμία για γνώση, να αποκτήσει δεξιότητες.  

Επιπροσθέτως, σημαντικό ρόλο στην μάθηση των Φυσικών Επιστημών παίζουν τα 

αλληλεπιδραστικά εκθέματα, γιατί είναι τα πιο ενδιαφέροντα για τα παιδιά, σε μεγάλο 

βαθμό αφιερωμένα στην επιστήμη αλλά και στην τεχνολογία και προσανατολισμένα 

προς το κοινό και την εκπαίδευση. Ο σκοπός τους είναι να κάνουν μια επίσκεψη τόσο 

διαφωτιστική όσο και ευχάριστη, διασκεδαστική (Καριώτογλου, 2005).  

Κατά την διάρκεια της αλληλεπίδρασης, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι σημαντικός 

με το έκθεμα καθώς και στην συνολική οργάνωση της επίσκεψης για να οδηγήσει τους 

μαθητές στην επιστημονική γνώση. 
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2.5.   Εκπαιδευτικές δράσεις Μη-τυπικής εκπαίδευσης για την ΝΕ-Τ 

 

Ο Crone (2010) υποστήριξε ότι τα μουσεία και τα ανεπίσημα επιστημονικά κέντρα 

είναι μοναδικά για να εκπαιδεύσουν τους πολίτες σχετικά με τις προόδους στη 

νανοτεχνολογία. Επίσης, σημείωσε ότι το λεξιλόγιο που απαιτείται για να εξηγήσει 

κανείς τον νανο-πλανήτη (άτομα-μόρια) δεν είναι οικείο και δεν είναι  εύκολα 

κατανοητό από το κοινό. 

Η μελέτη των Blonder & Rap (2013) επικεντρώθηκε σε νανο-δραστηριότητες  που 

σχεδιάστηκαν και αξιολογήθηκαν για ένα φεστιβάλ επιστήμης για παιδιά ηλικίας από 

9 έως 10 ετών. Η μελέτη ήταν προσανατολισμένη προς την επιλογή δραστηριοτήτων 

και μεθόδων διδασκαλίας για την υποστήριξη και ενίσχυση της εκμάθησης της 

νανοτεχνολογίας στα παιδιά. Οι μαθητές διαπιστώθηκε ότι μετά την εφαρμογή, 

ανέπτυξαν θετικές στάσεις για την ΝΕ-Τ, μπορούσαν να καθορίσουν τον όρο της 

καθώς και ανέπτυξαν τις γνώσεις τους για το «μέγεθος και την κλίμακα». 

Το κέντρο ανακάλυψης Sci-Bono βρίσκεται στο Γιοχάνεσμπουργκ, Νότια Αφρική. 

Είναι το κορυφαίο και μεγαλύτερο κέντρο επιστήμης στη Νότιο Αφρική (Saidi & 

Sigauke, 2017). Οι νέοι μαθητές ήρθαν σε επαφή με αφηρημένες και σύνθετες έννοιες 

της ΝΕ-Τ στο συγκεκριμένο μουσείο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

αλληλεπιδράσεις που είχαν τα παιδιά με τα εκθέματα μέσω του παιχνιδιού και άλλων 

διαδραστικών δραστηριοτήτων βοήθησαν απομυθοποιώντας τις αντιλήψεις των 

μαθητών για την πολυπλοκότητα των εννοιών της  ΝΕ-Τ. Η προσέγγιση της μάθησης 

που έλαβε χώρα σε μη-τυπικό περιβάλλον είχε θετικά αποτελέσματα στην μάθηση των 

μαθητών του Δημοτικού σχολείου. Η διαδικασία ήταν ευχάριστη και βιωματική καθώς 

οι μαθητές αλληλεπίδρασαν με τα εκθέματα στην έκθεση αυξάνοντας ταυτόχρονα και 

την συμμετοχή τους. Η επαφή τους με ένα επιστημονικό μουσείο συνέβαλε στις 

προσδοκίες τους για μελλοντική σταδιοδρομία στο αντικείμενο της ΝΕ-Τ.  

Επιπλέον, ένα άτυπο επιστημονικό κέντρο σχεδίασε την έκθεση NanoAventura 

χρησιμοποιώντας διαδραστικά παιχνίδια και βίντεο για υπολογιστές. Η αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας της μάθησης εννοιών της ΝΕ-Τ πραγματοποιήθηκε από τους  

Murriello, Contier και Knobel (2009) με 109 μαθητές ηλικίας 8-14 ετών. Η αξιολόγηση 

έδειξε ότι το NanoAventura βοήθησε τους μαθητές να μάθουν για μια άγνωστη 

κλίμακα και ασχολήθηκε με τις βασικές επιστημονικές και τεχνολογικές έννοιες. 
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Συγκεκριμένα, Το NanoAventura φαίνεται να συμβάλλει με χρήσιμο τρόπο στις 

προσπάθειες των μαθητών να κατανοήσουν την κλίμακα και το μέγεθος και να 

παρακινήσει την σκέψη τους για τη σύσταση της ύλης.  

Ακόμη, είναι άξιο να αναφερθεί το Νanoyou (Nano for Youth), το οποίο είναι ένα 

πρότζεκτ που στοχεύει στην πληροφόρηση των νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 

νανοτεχνολογία και στην ενθάρρυνση της συμμετοχής τους σε συζητήσεις για τις 

κοινωνικές, ηθικές και νομικές πλευρές της νανοτεχνολογίας. Απευθύνεται σε 

ηλικιακές ομάδες από 11-18 ετών μέσα στα σχολικά προγράμματα και σε νέους από 

18-25 ετών σε κέντρα Φυσικών Επιστημών. Το Nanoyou επικεντρώνεται σε 

περιεχόμενο που αφορά την ιατρική, την ενέργεια, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες 

επικοινωνίας (Filipponi & Sutherland 2009) όπως αναφέρεται στο  (Πέικος και συν., 

2015).  



45 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Όπως έχει προαναφερθεί, είναι πολύ σημαντική η δημιουργία επιστημονικά 

εγγράμματων πολιτών και ηθικά υπεύθυνων με την εξοικείωση τους με την ΝΕ-Τ 

(Stevens et al, 2009) αλλά και η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα πολιτιστικής 

κληρονομιάς (Γεωργιάδου, 2016). Γι’ αυτό, σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και 

αξιολογήθηκε μια σειρά δραστηριοτήτων που θα μπορούσε να αποτελέσει τον πυρήνα 

μιας ΔΜΑ για την εφαρμογή μεθόδων της ΝΕ-Τ στην αποκατάσταση φθορών μνημείων 

της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Στοχεύει στην ανάπτυξη του γραμματισμού και του 

ενδιαφέροντος των μαθητών μικρής ηλικίας για την ΝΕ-Τ ως μεθοδολογία 

αποκατάστασης των φθορών στα μαρμάρινα αγάλματα.  

Ο συνδυασμός της αποκατάστασης των μαρμάρινων γλυπτών με νανο-υλικά 

συμβάλλει στους παραπάνω στόχους. Οι μαθητές για να προστατέψουν τα μαρμάρινα 

αγάλματα και να βοηθήσουν στην συντήρησή τους, καταφέρνουν μέσω της 

προσανατολισμένης διερεύνησης να βρουν έναν τρόπο και να μάθουν για την μέθοδο 

της ΝΕ-Τ, η οποία μπορεί να αποκαταστήσει τις φθορές τους. Αυτό παράλληλα 

επιτυγχάνεται μέσα από την αφήγηση της ιστορίας μέσω κουκλοθέατρου, την 

κατασκευή του νανο-υλικού με απλά υλικά και το παιχνίδι ρόλων· παιδαγωγικές 

μέθοδοι, οι οποίες είναι κατάλληλες για την νεαρή ηλικία των μαθητών.  

Επιπρόσθετα, για την προσέγγιση του φαινομένου της αποκατάστασης και συντήρησης 

μαρμάρινων μνημείων με χρήση της ΝΕ-Τ, χρησιμοποιήθηκαν τρείς Μεγάλες Ιδέες της 

(Μ.Ι.1: μέγεθος και κλίμακα/ Μ.Ι.7: Εργαλεία και όργανα παρατήρησης/ 

Μ.Ι.8:μοντέλα, προσομοιώσεις, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την κατανόηση 

των παραπάνω φαινομένων. Ταυτόχρονα, στην  εκπαιδευτική δράση προσαρμόστηκε 

διδακτικά η μέθοδος αποκατάστασης με χρήση της ΝΕ-Τ, όπως αναφέρεται στην 

εργασία της Μιχαλοπούλου (2016), καθώς κρίθηκε ως μια απλή και εύκολη μέθοδος 

για την πραγματοποίησή της  από τους μικρούς μαθητές.  
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3.1.   Διδακτικές Μαθησιακές Ακολουθίες (ΔΜΑ) 

 

Τα τελευταία χρόνια, φαίνεται να υπάρχει ισχυρό ενδιαφέρον για τις Διδακτικές 

Μαθησιακές Ακολουθίες (ΔΜΑ) στην επιστημονική κοινότητα της Διδακτικής των 

Φυσικών Επιστημών.  

Η ΔΜΑ, σύμφωνα με τους Kariotoglou, Psillos & Tselfes (2003) είναι αναλυτικά 

προγράμματα μικρής κλίμακας, διαρκούν μερικές εβδομάδες και αποτελούν προϊόντα 

αναπτυξιακής έρευνας. Η ΔΜΑ εφαρμόζεται σε ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο ΦΕ και 

ακολουθεί κυκλική εξελικτική πορεία. Σηματοδοτεί τη στενή σχέση και σύνδεση 

μεταξύ της προτεινόμενης διδακτικής προσέγγισης και της αναμενόμενης μαθησιακής 

διαδικασίας που θα ακολουθηθεί από τους μαθητές ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της 

(Meheut & Psillos, 2007). 

Όσο αφορά τα δεδομένα της έρευνας, συλλέγονται κατά την διάρκεια της διαδικασίας 

(μαθησιακά αποτελέσματα) από κάθε δραστηριότητα, αξιολογούνται και συμβάλλουν 

στον εμπλουτισμό της ΔΜΑ. Η ΔΜΑ χαρακτηρίζεται από δύο διαστάσεις, την 

"επιστημονική" και την "παιδαγωγική". Η "επιστημονική" αναφέρεται στη σχέση 

ανάμεσα στην επιστημονική γνώση και τον υλικό κόσμο, δηλαδή, στο περιεχόμενο της 

σειράς, το διδακτικό μετασχηματισμό του, κ.α., ενώ η "παιδαγωγική" αφορά στη σχέση 

μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών, όπως για παράδειγμα τη διδακτική μέθοδο που θα 

ακολουθηθεί, το ρόλο που θα έχει κάθε φορά ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές, κ.α. Ο 

συνδυασμός των δύο αυτών διαστάσεων έχει ως στόχο τη δημιουργία δραστηριοτήτων 

που παραμένοντας επικεντρωμένες σε ένα συγκεκριμένο επιστημονικό περιεχόμενο, 

προσαρμόζονται παράλληλα στους συλλογισμούς των μαθητών (Καμίδου, Σπύρτου & 

Καριώτογλου, 2007) 

 Ορισμένοι από τους παράγοντες που επηρεάζουν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των 

ΔΜΣ είναι η φύση και η εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης, η έρευνα σχετικά με τις 

εναλλακτικές ιδέες και τους συλλογισμούς των μαθητών, ο διδακτικός 

μετασχηματισμός του περιεχομένου, και οι τρέχουσες απόψεις σχετικά με τη 

διδασκαλία και μάθηση (π.χ. εποικοδομητισμός, διερεύνηση) (Duit, 2007· Kariotoglou, 

2002 ·Lijnse, 1995).  
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Για την υλοποίηση της ΔΜΑ, δίνεται έμφαση στις τέσσερις αρχές σύμφωνα με την 

βιβλιογραφία: ι) ο διδακτικός μετασχηματισμός του περιεχομένου (από το επίπεδο του 

επιστημονικού μοντέλου σε γνώση κατάλληλη για να διδαχθεί στον συγκεκριμένο 

πληθυσμό) ιι) οι εναλλακτικές ιδέες των μαθητών στην ηλικία αυτή ιιι) η επιλογή του 

πεδίου εφαρμογών (δηλ. η διαδικασία που θα διεξαχθεί να εξυπηρετεί την υλοποίηση 

των διδακτικών στόχων) και ιv) ο συνδυασμός κατάλληλων διδακτικών μεθόδων για 

την υλοποίηση της διδασκαλίας (Psillos & Kariotoglou, 2015).Επιπρόσθετα, μέσω των 

ΔΜΑ μπορούν να προωθηθούν καινοτομίες στην εκπαίδευση που είναι σχετικές με 

νέες στρατηγικές διδασκαλίας και νέο περιεχόμενο (Psillos & Kariotoglou, 2016) 

 

 

3.1.1. Αξιολόγηση των ΔΜΑ  

 

Όσο αφορά την αξιολόγηση της ΔΜΑ, υπάρχουν δυο τάσεις μεθοδολογικών 

προσεγγίσεων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της (Meheut & Psillos, 

2004).  

Η μεθοδολογία της πρώτης τάσης για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της ΔΜΑ, 

έχει να κάνει με την σχέση της με τους μαθησιακούς στόχους που επιτελεί. Ο έλεγχος 

αυτός πραγματοποιείται με συλλογή ερωτηματολογιών πρίν και μετά την εφαρμογή 

της. 

Η δεύτερη τάση αξιολόγησης της ΔΜΑ, στοχεύει στην μελέτη των μαθησιακών 

διαδικασιών, όταν επιθυμήται να ελεγχούν οι επιλογές που θα κάνουμε για την 

ανάπτυξη διδακτικών-μαθησιακών καταστάσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, η 

λεπτομερής ανάλυση των μαθησιακών μονοπατιών μπορεί να προσφέρει πληροφορίες 

α) για την αποτελεσματικότητα των ειδικών μαθησιακών καταστάσεων και την 

συνολική αξιολόγηση της ΔΜΑ β) για τον έλεγχο των υποθέσεων με βάση τις οποίες 

σχεδιάστηκαν οι μαθησιακές καταστάσεις γ) για την βελτίωση των μαθησιακών 

καταστάσεων (Méheut & Psillos, 2004). 
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3.2 Διδακτικός Μετασχηματισμός του Περιεχομένου- “Αποκατάσταση 

των φθορών των μνημείων”. 

 

Η επιστημονική γνώση όπως παράγεται και παρουσιάζεται από την επιστημονική 

κοινότητα δεν είναι κατάλληλη να διδαχτεί όχι μόνο σε νήπια, αλλά ακόμη και σε 

μεγαλύτερους μαθητές. Για αυτό το λόγο είναι αναγκαία η διαδικασία επιλογής και 

μετατροπής της επιστημονικής γνώσης, σε γνώση κατάλληλη να διδαχθεί στις μικρές 

ηλικίες μαθητών δηλαδή ο διδακτικός μετασχηματισμός του προς διδασκαλία 

περιεχομένου (Καριώτογλου, 2012).  

Στην συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση, επιλέχθηκε να μετασχηματιστούν οι έννοιες 

σύμφωνα με τους μαθησιακούς στόχους που χρειάζεται να κατακτήσουν οι μαθητές. Η 

διδακτική παρέμβαση, συγκροτήθηκε από πέντε δραστηριότητες, οι οποίες περιείχαν 

στοιχεία του περιεχομένου αναφοράς συγκεκριμένα την αποκατάσταση της φθοράς του 

μαρμάρου με τη χρήση της ΝΕ-Τ, όπως αναλύεται στην εργασία της  Michalopoulou 

(2014) και παρουσιάζεται στις ενότητες 3 και 4 της παρούσης εργασίας. Το αποτέλεσμα 

είχαν οι παρακάτω μετασχηματιζόμενες έννοιες (Σχήμα 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 1: Ο διδακτικός μετασχηματισμός του περιεχομένου επιστημονικών εννοιών 

Υδροξείδιο του 

Ασβεστίου Ca(OH)2 

νανο-εξάγωνο 

(Η ονομασία προέρχεται από το εξάγωνο 

σχήμα στον νανόκοσμο) των κρυστάλλων 

του Ca(OH)2 

 

Υδάτινη διασπορά 

εφαρμογής 

Νερό 

(που μεταφέρει το νανοεξάγωνο στον 

νανόκοσμο και κατ επέκταση στις φθορές 

του μαρμάρου σε αυτήν την κλίμακα.) 

 

 Αποκατάσταση της 

φθοράς με τη συμμετοχή 

του  CO2 της  

ατμόσφαιρας 

ο αέρας που βοηθάει να 

ενσωματωθεί και να 

«κολλήσει» το νανοεξάγωνο 

στην ρωγμή. 
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3.3. Επιλογή πεδίου (επιστημονικό κέντρο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος) 

 

Η εφαρμογή και η αξιολόγηση της διδακτικής παρέμβασης επιλέχθηκε να 

πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον μη-τυπικής εκπαίδευσης. Το επιστημονικό κέντρο 

ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος κρίθηκε ότι μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στην 

αποτελεσματικότητα της εφαρμογής και της αξιολόγησης της διδακτικής παρέμβασης 

ως ένα ελκυστικό περιβάλλον μάθησης. Μπορεί να εξάψει το ενδιαφέρον και να 

αποτελέσει επιπλέον κίνητρο για τους μαθητές να ασχοληθούν με τις δραστηριότητες 

που αποτελείται. Επιπρόσθετα, οι μαθητές θα μπορούν να έχουν την ευκαιρία να 

έρθουν σε επαφή με έναν αυθεντικό επιστημονικό χώρο και να γνωρίσουν επιστήμονες 

που ασχολούνται με τα γνωστικά αντικείμενα που εμπερικλείονται στις συγκεκριμένες 

δραστηριότητες.   

Στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», γίνεται η έρευνα για την εφαρμογή της συγκεκριμένης 

μεθόδου αποκατάστασης των φθορών και θεωρήθηκε ότι θα υποστηριχθεί με 

επιστημονική εγκυρότητα η διδασκαλία και οι ανάγκες της. 

Για την εισαγωγή των μαθητών στις δραστηριότητες, έχει προηγηθεί η ενημέρωσή τους 

πριν την επίσκεψή τους στο επιστημονικό κέντρο «Δημόκριτος».  Οι μαθητές κάνουν 

ερωτήσεις για το κέντρο καθώς και η εκπαιδευτικός με την φωνή της Ξεναγούλας 

(κούκλας του θεάτρου) τους πληροφορεί ότι θέλει την βοήθειά τους σε ένα πρόβλημα 

που έχει και ότι θα τους αφηγηθεί την ιστορία τους εκεί για να την βοηθήσουν.  
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3.4. Διδακτικές Μέθοδοι 

 

3.3.1. Η Διερεύνηση στις Φυσικές Επιστήμες   

 

Η διερεύνηση αποτελεί μια διδακτική μέθοδο που χρησιμοποιείται ευρέως στις 

Φυσικές Επιστήμες. Σύμφωνα με τον (Κουμαράς, 2015). Η διερεύνηση, όπως 

αναφέρεται, μπορεί να περιγραφεί σύμφωνα με τέσσερα επίπεδα, ως (1) επιβεβαιωτική, 

(2) καθοδηγούμενη, (3) προσανατολισμένη και (4) ανοιχτή διρεύνηση.  

Κατά την επιλογή της εφαρμογής της επιβεβαιωτικής διερεύνησης, δίνεται στους 

μαθητές η ερώτηση, οι οδηγίες τις οποίες θα ακολουθήσουν την έρευνά τους και τα 

απαιτούμενα υλικά. Τα αποτελέσματα της διερεύνησης είναι ήδη γνωστά στους 

μαθητές (Κουμαράς, 2015). 

Το δεύτερο επίπεδο, της καθοδηγούμενης διερεύνησης (ή καθοδηγούμενης 

ανακάλυψης), ο/ η εκπαιδευτικός δίνει στους μαθητές την ερευνητική ερώτηση, τα 

απαιτούμενα υλικά και τις οδηγίες για την διαδικασία που θα ακολουθήσουν. Ο 

χειρισμός του διδακτικού υλικού γίνεται από τους μαθητές και έτσι ενεργοποιούν 

περισσότερες γνωστικές δεξιότητες. Οι μαθητές δεν γνωρίζουν την απάντηση πριν 

κάνουν το πείραμα και στόχος τους είναι να εξάγουν ένα συμπέρασμα που να 

στηρίζεται στα στοιχεία που έχουν επιλέξει. Το συγκεκριμένο είδος διρεύνησης είναι 

καθοδηγούμενο από τον εκπαιδευτικό καθώς εκείνος δίνει βήµα προς βήµα 

καθοδήγηση για την παραγωγή κάποιου προκαθορισµένου αποτελέσµατος. Οι μαθητές 

δέχονται οδηγίες για κάθε βήμα της διερευνητικής τους δραστηριότητας, κάτι που 

αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας της διδασκαλίας, δηλαδή η τελική άποψη των 

μαθητών να είναι σύμφωνη με την επιστημονικά αποδεκτή. Ερευνητικά έχει αποδειχθεί 

ότι αναπτύσσει τις ικανότητες των μαθητών στο να διερευνούν και να δίνουν 

απαντήσεις (Σαλβαράς, 2013). 

Όσο αφορά την εφαρμογή της προσανατολισμένης διερεύνησης δίνεται στους 

μαθητές μόνο το πρόβλημα (ή ερευνητικό ερώτημα). Οι μαθητές σχεδιάζουν σε πρώτη 

φάση, την ερευνητική πορεία που θα ακολουθήσουν για να απαντήσουν στο ερώτημα. 

Τα υλικά παρέχονται από τον δάσκαλο, συνήθως στην λογική «επιλέξτε από αυτά που 

σας δίνω». Αντίθετα, δίνεται η δυνατότητα επιλογής, οι μαθητές να επιλέξουν υλικά 
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με τρόπο τελείως ανοιχτό. Ωστόσο, δεν είναι σίγουρο αν αυτά τα υλικά είναι διαθέσιμα 

στο μαθησιακό περιβάλλον ή να παρέχονται από τον/την εκπαίδευτικό.  

Επιπροσθέτως, κατά την εφαρμογή του τέταρτου επιπέδου διερεύνησης- ανοιχτή 

διερεύνηση- οι μαθητές παράγουν τα ερωτήματα, τα σχεδιάζουν και διεξάγουν την 

έρευνα, ανακοινώνουν τα αποτελέσματά τους και κρίνουν τα αποτελέσματα των 

άλλων. Για την παροχή υλικών και εδώ συμβαίνει ό, τι και στην προσανατολισμένη 

διερεύνηση (Κουμαράς, 2015). 

 

 

 

Εικόνα 9: Η διερευνητική μέθοδος και τα είδη της (Κουμαράς,2015) 

 

Όπως τονίζεται, οι μαθητές μπορούν να βιώσουν πολλαπλά επίπεδα διερεύνησης μιας 

μόνο διδακτικής ενότητας καθώς και ότι ο ρόλος του δασκάλου είναι σημαντικό να 

είναι ενεργητικός και υποστηρικτικός καθόλη την διάρκεια της διαδικασίας αυτής  

(Βanchi & Bell, 2008) όπως αναφέρεται στο (Κουμαράς, 2015) 

Για την αποτελεσματικότητα της διδακτικής παρέμβασης, κρίθηκε ως η 

καταλληλότερη μέθοδος η  καθοδηγούμενη διερεύνηση καθώς  μπορεί να υλοποιηθεί 

πιο αποτελεσματικά σε περιβάλλον μη-τυπικής εκπαίδευσης. Τα υλικά θα είναι 

διαθέσιμα για να φτάσουν οι μαθητές στην παραγωγή ενός προκαθορισμένου 

αποτελέσματος με την προσέγγιση βήμα προς βήμα με την βοήθεια της εκπαιδευτικού 
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και των επιστημόνων. Επιπροσθέτως, η δομή του πειράματος και η μετατροπή του σε 

εκπαιδευτικές και παιγχνιώδεις δραστηριότητες έχει συγκεκριμένη δομή που πρέπει να 

ακολουθήσουν οι μαθητές.  

Τέλος, εξαιτίας του μικρού χρονικού διαστήματος της επίσκεψης των παιδιών στο 

επιστημονικό κέντρο, η διαδικασία με την μέθοδο της καθοδηγούμενης διρεύνησης θα 

τους βοηθήσει να φτάσουν πιο αποτελεσματικά και σε λιγότερο χρόνο στους 

μαθησιακούς στόχους της διδακτικής παρέμβασης.  

 

3.3.2. Ενσώματη Μεταφορά   

 

Για την ανάγκη κατανόησης αφηρημένων εννοιών για το μέγεθος και την κλίμακα των 

κόσμων, χρησιμοποιήθηκε η ενσώματη μεταφορά τόσο στο εξωτερικό όσο και στο 

εσωτερικό του εκθέματος. Τέθηκε ως υπόθεση ότι οι μαθητές θα είναι ικανοί να 

συνδέσουν την κίνηση του σώματός τους για να παρατηρήσουν τις φθορές των 

μαρμάρινων αγαλμάτων σε μικρότερη κλίμακα, έχοντας έτσι μια ενσώματη εμπειρία 

που θα τους βοηθήσει να αντιληφθούν καλύτερα σε μεγέθυνση τον κόσμο του νάνο 

(Wilson & Foglia, 2016) Ακόμη, θεωρήθηκε ότι θα μπορέσουν να συνδέσουν την 

είσοδό τους μέσα στο έκθεμα με την είσοδό τους σε έναν διαφορετικό κόσμο μέσω της 

κίνησής τους με το σώμα τους.  

 

3.3.3. Ομαδοσυνεργατική Μάθηση  

 

Για τους μαθησιακούς στόχους της διδακτικής παρέμβασης, επιλέχθηκε η 

ομαδοσυνεργατική μάθηση ως διδακτική μέθοδος. Αρχικά, οι μαθητές συνεργάζονται 

σε ομάδες των δυο ατόμων για να κατασκευάσουν το φάρμακο και στην συνέχεια σε 

δυο μεγάλες ομάδες για να δράσουν στον νανόκοσμο με επικοινωνία και 

αλληλεπίδραση, βασικά στοιχεία που θα τους βοηθήσουν να φτάσουν πιο γρήγορα 

στην λύση του προβλήματος. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές δουλεύουν μαζί 

βοηθώντας ο ένας τον άλλο στην μάθηση. Οι μελέτες των μεθόδων ομαδοσυνεργατικής 
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μάθησης που ενσωματώνουν ομαδικούς στόχους και ατομική ευθύνη αποκαλύπτουν 

σημαντικές θετικές επιδράσεις στην επίδοση των μαθητών (Salvin, 2018). 

 

3.3.4.Παιχνίδι Ρόλων   

 

 Για την μάθηση της διαδικασίας της αποκατάστασης των φθορών από την ΝΕ-Τ και 

την επιτέλεση των μαθησιακών στόχων της σειράς δραστηριοτήτων, επιλέχθηκε να 

εισαχθεί το παιχνίδι ρόλων. Επιλέχθηκε να σχεδιαστούν μαθητοκεντρικές και 

παιγνιώδεις δραστηριότητες καθώς έχει υποστηριχθεί ότι αναπτύσσει το ενδιαφέρον 

των μαθητών για την ΝΕ-Τ (Blonder & Sakhnini, 2012).Ως μέθοδος, το παιχνίδι ρόλων 

(ή δραματοποίηση) έχει ως στόχο να καταστήσει ικανούς τους μαθητές να διερευνούν 

τα συναισθήματά τους, τις στάσεις και τις αξίες τους. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον 

Παπαδόπουλο (2010) το θεατρικό παιχνίδι συμβάλλει:  

• Στην ψυχοσυναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη, την καλλιέργεια της 

δημιουργικότητας, της φαντασίας και της απεικονιστικής ικανότητας 

• Στην ψυχοκινητική ανάπτυξη, τη σωματική κίνηση και έκφραση των παιδιών 

• Στην ψυχοκινητική ανάπτυξη, την καλλιέργεια των διαπροσωπικών-

κοινωνικών σχέσεων και αισθήματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης στην ομάδα 

• Στην ανάπτυξη του αισθητικού-καλλιτεχνικού κριτηρίου 

• Στη γλωσσική ανάπτυξη 

Ακόμα, το θεατρικό παιχνίδι επιλέχθηκε γιατί καθιστά ικανούς τους μαθητές:  

• Να παρατηρούν, να υποθέτουν και να συσχετίζουν, 

• Να επινοούν και να αναδημιουργούν ρόλους  

• Να εμπλέκονται με ενεργητικό τρόπο στη δράση 

• Να αντιμετωπίζουν προβλήματα και να προτείνουν λύσεις 
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• Να ακούν ενεργητικά τους άλλους και να χρησιμοποιούν ποικιλία λεξιλογίου 

(Παπαδόπουλος, 2010).  

 

3.3.5. Επίλυση Προβλήματος   

 

Στην παρούσα διδακτική παρέμβαση, το πρόβλημα επιλέχθηκε να αφηγηθεί με την 

μορφή ενός παραμυθιού (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) για να βρουν οι μαθητές την λύση 

με βαθμιαία προσέγγιση, να έχει η διαδικασία νόημα για τους ίδιους αλλά και να 

κάνουν δικό τους το πρόβλημα και να φέρουν «ευθύνη» γι’ αυτό.  Σύμφωνα με τον 

Σαλβαρά (2013), κάθε διδακτική ενότητα θα πρέπει να αποτελεί μια απάντηση σε ένα 

πρόβλημα, που έχει την μορφή ερωτήματος. Το πρόβλημα ξεκινά με την 

συνειδητοποίηση του εμποδίου και ακολουθεί η οριοθέτηση της δυσκολίας. Για να 

συνειδητοποιήσουν οι μαθητές το πρόβλημα, πρέπει να ξέρουν τι επιζητούν, να θέσουν 

ερωτήματα και να συνδέσουν αυτό που ήδη ξέρουν με αυτό που επιζητούν. Η επίλυση 

του προβλήματος εξαρτάται από την αξιοποίηση προηγούμενων γνώσεων και την 

απόκτηση στρατηγικών επίλυσης προβλήματος.  

Οι στρατηγικές επίλυσης προβλήματος που έχουν κριθεί αποτελεσματικές, σύμφωνα 

με τον Σαλβαράς (2013), είναι:  

• Η βίωση της δυσκολίας, με τη βοήθεια αναπαράστασης, πραξιακής ή 

εικονιστικής. 

• Ο συσχετισμός με τη προηγούμενη γνώση, με την ανάκληση ιδεών, 

κατάλληλων για το ξεπέρασμα της δυσκολίας. 

• Η αναζήτηση σκοπού και μέσων, με τη συζήτηση τι θέλουμε, ποια είναι τα 

δεδομένα και ποια τα ζητούμενα. 

• Ο καταιγισμός ιδεών με καταγραφή ιδεών, διαγραφή των άσχετων και επιλογή 

της καταλληλότερης. 

• Ο πρόσθετος και ανάστροφος προγραμματισμός, με συζήτηση από τα δεδομένα 

προ τα ζητούμενα ή από το ζητούμενο στα δεδομένα. 

• Ο σχηματισμός αναλογιών, με την ανεύρεση παρόμοιων ή ανάλογων 

προβλημάτων κτλ.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

 

Στα πλαίσια της διαδικασίας ανάπτυξης και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού υλικού 

πραγματοποιήθηκε έρευνα για τον έλεγχο του εκπαιδευτικού υλικού με στόχο την 

εξαγωγή συμπερασμάτων για την βελτίωσή του.  

 

4.1. Εφαρμογή 

4.1.1.Εκπαιδευτικό Υλικό 

Τα μέρη από τα οποία αποτελείται το εκπαιδευτικό υλικό είναι τα εξής: 

1) Αλληλεπιδραστικό έκθεμα 

 

Εικόνα 10: Η εξωτερική όψη του εκθέματος 

Κατά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού έγινε προσπάθεια να 

γίνει αναπαράσταση της κλίμακας του νανόκοσμου, δηλαδή μια μεταφορά στον 

πραγματικό κόσμο της διαίρεσης της κλίμακας σε κόσμους (νανόκοσμος, 

μακρόκοσμος). Η μεταφορά θα πραγματοποιούταν από τους ίδιους τους μαθητές, όταν 

εκείνοι θα εισέρχονταν μέσα στο έκθεμα, από άνοιγμα που υπήρχε στην δεξιά πλευρά 

του εκθέματος. Πιο συγκεκριμένα, η εξωτερική όψη της προσομοίωσης 
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αναπαριστούσε τον μακρόκοσμο, ενώ η εσωτερική όψη της τον νανόκοσμο. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι δόθηκε έμφαση στα εννοιολογικά σχετικά στοιχεία, δηλαδή στους 

«κόσμους» και τα αντίστοιχα αντικείμενα αναφοράς και παρατήρησης, σύμφωνα με 

την πρόταση των Manches et al (2010), όπως αναφέρεται στον (Γκίτσα 2017). 

Πρέπει να σημειωθεί ότι επιλέχθηκε να παραληφθεί η διδασκαλία του μικρόκοσμου 

καθώς κρίθηκε ότι επιβάρυνε αρκετά τον φόρτο εργασίας των συμμετεχόντων για τα 

πλαίσια της μη-τυπικής-εκπαίδευση και τον περιορισμένο χρόνο, που θα εφαρμοζόταν 

η σειρά δραστηριοτήτων. 

 

Εικόνα 11: Η εσωτερική όψη του εκθέματος 

Το έκθεμα είναι μια μεταφορά της κατηγοριοποίησης των δύο κόσμων (μακρόκοσμος-

νανόκοσμος) ανάλογα με το μέγεθός τους και της σύνδεσής του κάθε κόσμου με ένα 

όργανο παρατήρησης. Το εξωτερικό του εκθέματος είναι τοποθετημένα μαρμάρινα 

αγάλματα και αναπαριστούν τον μακρόκοσμο, ο οποίος είναι ορατός με γυμνό μάτι. Το 

εσωτερικό του εκθέματος αναπαριστά τον νανόκοσμο, ο οποίος μπορεί να παρατηρηθεί 

μέσω του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου που είναι τοποθετημένο πάνω στο ένα από τα 

αγάλματα έτσι ώστε να είναι ορατές και οι ρωγμές των αγαλμάτων. Να σημειωθεί ότι 

δίπλα από την προσομοίωση του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, τοποθετήθηκε μια 

φωτογραφία ενός πραγματικού μικροσκοπίου για να κατανοήσουν οι μαθητές πως 

μοιάζει σε πραγματικές συνθήκες των εργαστηρίων των επιστημόνων. Τέλος, οι 
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ρωγμές βρίσκονται στο εσωτερικό του εκθέματος και έχουν κατασκευαστεί όπως 

πιθανόν θα γίνονταν ορατές στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.  

2) Αφίσα του νοητικού χάρτη του πειράματος (Διδακτικός Μετασχηματισμός 

του περιεχομένου)  

 

Εικόνα 12: Η αφίσα που χρησιμοποιήθηκε από την επιστήμονα 

 

Ο νοητικός χάρτης αναπαριστά την διαδικασία παρασκευής του υλικού 

αποκατάστασης αφού έχει μετασχηματιστεί διδακτικά. Περιλαμβάνει τα υλικά που 

χρησιμοποιούνται καθώς και τους ρόλους που επιτελούν. Τον νοητικό χάρτη θα τον 

παρουσιάσει ο επιστήμονας για να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν την 

διαδικασία του πειράματος για την αποκατάσταση των «πληγών» που έχουν υποστεί 

τα μαρμάρινα αγάλματα. Επιπλέον, βοηθά τους μαθητές στην κατανόηση της 

διαδικασίας (Σαλβαράς, 2013)  
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3) Η κούκλα «Ξεναγούλα» 

 

Εικόνα 13: Η κούκλα "Ξεναγούλα" 

 

 Η Ξεναγούλα θα αφηγηθεί την ιστορία της με την φωνή της εκπαιδευτικού για να 

προβληματίσει και να κατευθύνει καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος. Όπως θα 

αναφερθεί και η ίδια, είναι ξεναγός και δείχνει στους επισκέπτες της χώρας της την 

πλούσια κληρονομιά της συμπεριλαμβανομένου και των μαρμάρινων αγαλμάτων. 

4) Διάφορα υλικά  

Στον πάγκο εργασίας υπάρχει άσπρη πλαστελίνη και φόρμες (κουπάτ) σε σχήμα 

εξαγώνου με τα οποία θα κατασκευαστεί το «φάρμακο»- δηλαδή οι εξαγωνικοί 

νανοκρύσταλλοι του υδροξειδίου του ασβεστίου- που θα αποκαταστήσει τις ρωγμές 

των μαρμάρινων αγαλμάτων στον νανόκοσμο.  

5) Καπέλα  

 

                      

Εικόνα 14: Οι αναπαραστάσεις των καπέλων για τον διαχωρισμό των ομάδων "Νερό" και "Αέρας" 
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Τα καπέλα είναι ένας τρόπος να χωριστούν τα παιδιά σε ομάδες. Η ομαδοποίηση θα 

γίνει με τυχαίο τρόπο και οι ομάδες θα αποτελούνται από «ΝΕΡΟ» και «ΑΕΡΑ», των 

βασικών υλικών που θα μεταφέρουν το υλικό (υδροξείδιο του ασβεστίου) για την 

αποκατάσταση  των ρωγμών (νερό) μέσα στον νανόκοσμο (έκθεμα) και θα 

αναπαραστήσουν την διαδικασία αποκατάσταση (αέρας για την πραγματοποίηση της 

αντίδρασης υδροξειδίου του ασβεστίου και νερού). 

 

4.1.2. Αλληλεπίδραση των μαθητών με το εκπαιδευτικό υλικό 

 

Αλληλεπίδραση με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο: Η αίσθηση της χρήσης ενός 

ηλεκτρονικού μικροσκοπίου συμβάλλει στην αυθεντικότητα της δραστηριότητας και 

στην χρήση του σώματος των μαθητών, καθώς για να παρατηρήσουν την εικόνα πρέπει 

να σκύψουν πάνω από την οπή του μικροσκοπίου. Επιπλέον, όταν οι μαθητές 

ακουμπούν το μάτι τους στην οπή του «ηλεκτρονικού μικροσκοπίου» τους δίνονται 

πληροφορίες αναφορικά με την εικόνα που παρατηρούν. 

Στον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού υλικού και της δραστηριότητας λήφθηκε υπόψη η 

αλληλεπίδραση των μαθητών με τα αντικείμενα και η κίνηση του σώματος τους κατά 

την αλληλεπίδραση αυτή, σύμφωνα με την θεωρία της ενσώματης μάθησης. 

Αλληλεπίδραση με την επιστήμονα: 

Τον ρόλο της/ του επιστήμονα θα υποδυθεί ένα άτομο που εργάζεται στο επιστημονικό 

κέντρο και το οποίο θα δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες στους μαθητές για την 

διαδικασία που θα ακολουθήσουν. Κρατάει στα χέρια του μια αφίσα στην οποία έχει 

γίνει ο διδακτικός μετασχηματισμός καθώς και με απλά λόγια επεξηγεί: 

• Τον ρόλο του στο επιστημονικό κέντρο «Δημόκριτος» 

• τον ρόλο των «νανοεξαγώνων» στην ρωγμή 

• τα υλικά που συμμετέχουν ώστε να οδηγήσουν τα «νανοεξάγωνα» στην 

ρωγμή 
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Οι συνδέσεις με ειδήμονες εκτός σχολείου, μπορούν να έχουν μια θετική επιρροή στην 

μάθηση καθώς παρέχουν ευκαιρίες στους μαθητές να αλληλεπιδράσουν και να 

αποτελέσουν ένα καλό κίνητρο και για τους μαθητές και για τους εκπαιδευτικούς 

(Εθνικό Συμβούλιο Ερυνών ΗΠΑ, 2006).  

Αλληλεπίδραση με τα υλικά στον πάγκο εργασίας: 

Ο πάγκος εργασίας έχει τα απαραίτητα υλικά με τα οποία οι μαθητές θα εργαστούν για 

τον σκοπό της δράσης τους. Πάνω στον πάγκο έχει τοποθετηθεί άσπρη πλαστελίνη 

καθώς και φόρμες (κουπάτ) σε διάφορα σχήματα έτσι ώστε οι μαθητές να επιλέξουν το 

κατάλληλο σχήμα για το φάρμακο των μαρμάρινων αγαλμάτων.  Στην συνέχεια, οι 

μαθητές πρέπει να επιλέξουν τη κατάλληλη φόρμα (κουπάτ) που βρίσκεται πάνω στο 

πάγκο έτσι ώστε να κατασκευάσουν από πλαστελίνη το υλικό που χρειάζεται να 

αποκαταστήσει τις φθορές των μνημείων στον «νανόκοσμο».  

Αλληλεπίδραση στο εσωτερικό του εκθέματος: 

Οι μαθητές παίζοντας το παιχνίδι ρόλων και χωρισμένοι σε δυο ομάδες Νερό και Αέρας 

αλληλεπιδρούν με την εσωτερικό μέρος της προσομοίωσης του «νανόκοσμου» και 

αντιστοιχούν τα κατασκευασμένα από πλαστελίνη «νανοεξάγωνα» στις προσομοιώσεις 

των ρωγμών επιτελώντας και κινητικά ο καθένας μια κίνηση. (το νερό κυλάει, ο αέρας 

φυσάει) 
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4.2. Γενική Περιγραφή της Διδακτικής Παρέμβασης 

 

Όπως προαναφέρθηκε, η αλληλεπίδραση των μαθητών με το εκπαιδευτικό υλικό 

πραγματοποιήθηκε μέσα στα πλαίσια ενός προβλήματος. Το πρόβλημα της 

Ξεναγούλας, όπως ονομάστηκε, αφορά τις πολύ μικροσκοπικές πληγές που έχουν τα 

μαρμάρινα αγάλματα και που η Ξεναγούλα δεν μπορεί να τις δει με τα μάτια της.  

Οι χαρακτήρες της ιστορίας είναι: 1) Η Ξεναγούλα, η οποία εξιστορεί το πρόβλημά 

της, 2) τα μαρμάρινα αγάλματα, τα οποία παραπονιούνται για τις πληγές που έχουν 

στην επιφάνειά τους, 3) ο επιστήμονας που απαντά μερικώς και δίνει πληροφορίες. Οι 

μαθητές παίρνουν τον ρόλο των επιστημόνων και πρέπει να βοηθήσουν την Ξεναγούλα 

να βρει λύση στο πρόβλημα και να θεραπεύσουν τα μαρμάρινα αγάλματα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, πριν την επίσκεψη των μαθητών στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» 

η εκπαιδευτικός προετοίμασε τους μαθητές στο σχολείο τους για την συνάντησή τους 

με την «Ξεναγούλα» και την επίλυση ενός προβλήματος που την απασχολεί και ζητά 

την βοήθειά τους.  

Κατά την επίσκεψή τους στο επιστημονικό κέντρο, οι μαθητές συναντούν την 

Ξεναγούλα και την εκπαιδευτικό και έρχονται σε μια πρώτη επαφή με το χώρο. Στην 

ιστορία και καθοδηγούνται αναφορικά με τα βήματα που θα ακολουθήσουν για να 

βρούνε λύση στο πρόβλημα της Ξεναγούλας. Η εισαγωγή στην δραστηριότητα 

επιτυγχάνεται από την ίδια την Ξεναγούλα, η οποία με την φωνή της εκπαιδευτικού, 

αφηγείται την ιστορία της και τους προσφέρει κάποιες πληροφορίες για το επάγγελμά 

της, την σημαντικότητα των αγαλμάτων που έχουν πρόβλημα καθώς και για τον  κόσμο 

του νάνο («νανόκοσμο») οποίο μπορούμε να δούμε μόνο με το ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο.  

Οι δραστηριότητες ακολουθούν την δομημένη διερεύνηση διότι οι μαθητές δεν είναι 

εξοικειωμένοι με τον χώρο και την διαδικασία. Ωστόσο παίρνουν συνεχώς 

ανατροφοδότηση καθώς και με την βοήθεια της Ξεναγούλας μέσω ερωτήσεων 

αποφασίζουν τι θα κάνουν σε κάθε φάση. Το κύριο μέρος των δραστηριοτήτων 

αποτελείται από τρείς φάσεις (παρατήρηση, συλλογή πληροφοριών, πραγματοποίηση 

της αποκατάστασης με την εφαρμογή του «νανο-φαρμάκου»).  
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Στην δεύτερη δραστηριότητα οι μαθητές, παρατηρούν την ρωγμή και στην συνέχεια, 

ανταλλάσσουν απόψεις για το τι μπορεί να έχουν πάθει τα μαρμάρινα αγαλματίδια. 

Έπειτα, συζητούν με την Ξεναγούλα και καταγράφουν τις ερωτήσεις σε ένα χαρτόνι 

και αποφασίζουν να ρωτήσουν τον επιστήμονα στον Δημόκριτο. 

Στην τρίτη δραστηριότητα, θέτουν τις ερωτήσεις που έχουν γράψει στον επιστήμονα 

και συνδέουν λέξεις ώστε να βρουν την ονομασία του φαρμάκου για τα μαρμάρινα 

αγάλματα. Καταγράφουν τα επιπλέον υλικά που βοηθούν στην εφαρμογή του 

«φαρμάκου» στον «νανόκοσμο».  

Στην τέταρτη δραστηριότητα, οι μαθητές με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού 

σκέφτονται έναν τρόπο για να φτιάξουν το φάρμακο με βάση τα υλικά που βρίσκονται 

μπροστά τους. Αποφασίζουν το σωστό κουπάτ και σχηματίζουν το φάρμακό τους.  

Στην πέμπτη δραστηριότητα, οι μαθητές χωρίζονται σε δυο ομάδες σύμφωνα με τα 

υλικά που χρειάζονται για να οδηγήσουν το φάρμακο μέσα στον «νανόκοσμο». 

Αποφασίζουν ότι θα χωριστούν σε δυο ομάδες (Νερό και Αέρας) για να μπουν μέσα 

και να αντιστοιχίσουν το φάρμακό τους στις προσομοιώσεις των ρωγμών καθώς και να 

ελέγξουν τα αποτελέσματά τους (εάν έκλεισε η ρωγμή). Ο πίνακας 1 παρουσιάζει την 

συνοπτική περιγραφή της διδακτικής παρέμβασης. 

 

Πίνακας 1: Συνοπτική Περιγραφή της διδακτικής παρέμβασης 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΩΚΟΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ/ΥΛΙΚΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1Η  Η ιστορία της 

«Ξεναγούλας» 

Προβληματισμός 

των μαθητών και 

μια πρώτη 

προσέγγιση με τα 

μνημεία και την 

σημασία τους για 

εμάς. 

Αφήγηση της 

Ιστορίας 

 

Συζήτηση με τους 

μαθητές 

• Κούκλα 

Ξεναγούλα 

• Αφήγηση 

ιστορίας 

• Προσομοίωσή 

αγαλμάτων και 

νανόκοσμου 

10΄ 

2Η  Παρατήρηση της 

φθοράς στην κλίμακα 

του νάνο 

Κατανόηση του 

μεγέθους και της 

χρήσης του 

ηλεκτρονικού 

μικροσκοπίου 

Προσομοίωση των 

φθορών των 

μαρμάρινων 

αγαλμάτων: 

Παρατήρηση της 

φθοράς του 

μαρμάρου στον 

νανόκοσμο 

(έκθεμα).  

• Το ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο για 

να 

παρατηρήσουν 

την ρωγμή στον 

νανόκοσμο. 

10΄ 
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Συζήτηση για το 

μέγεθός. 

3Η  Συνάντηση με τον 

επιστήμονα 

Γνωριμία με το 

επάγγελμα του 

επιστήμονα και 

κατανόηση της 

διαδικασίας του 

πειράματος 

Διατύπωση 

ερωτήσεων προς 

τον επιστήμονα  

Συλλογή 

πληροφοριών για το 

πρόβλημα της 

Ξεναγούλας 

• φύλλα Α4 

• μαρκαδόροι 

• προτεινόμενες 

εικόνες που θα 

δείξει ο/η 

επιστήμονας 

στα παιδιά 

• αναπαραστάσεις 

νερού και αέρα 

10΄ 

4Η  Αναπαράσταση του 

σχήματος του 

φαρμάκου για τα 

μαρμάρινα αγάλματα 

των νανοσωματιδίων 

Ca(OH)2 (υλικού 

αποκατάστασης των 

φθορών) 

Αντιστοίχιση των 

πληροφοριών που 

τους δόθηκαν με 

την διαδικασία του 

πειράματος  

 

Αναπαράσταση του 

σχήματος του 

φαρμάκου για τα 

αγάλματα 

 

Εφαρμογή του 

φαρμάκου στην 

προσομοίωση του 

νανόκοσμου 

 

Έλεγχος των 

αποτελεσμάτων 

• καπέλα για δυο 

ομάδες παιδιών 

που να έχουν 

αναπαραστάσεις 

του νερού και 

του αέρα. 

• πλαστελίνη 

άσπρη  

• κουπάτ σε 

διάφορα 

σχήματα 

20΄ 

5Η  Ιχνογραφήματα Αποτύπωση της 

διαδικασίας του 

πειράματος στο 

χαρτί και έκφραση 

της εμπειρίας 

Κατασκευή της 

δικής τους αφίσας 

για την λύση στο 

πρόβλημα της 

Ξεναγούλας 

 

Καταγραφή των 

συμπερασμάτων 

• χαρτόνια 

• μαρκαδόροι  

15΄ 

  

4.2.1.Σκοποί και στόχοι της διδακτικής παρέμβασης  

 

Γενικοί σκοποί: 

α) Οι μαθητές να είναι ικανοί να περιγράψουν το πείραμα χρησιμοποιώντας 

μετασχηματισμένους όρους νανογραμματισμού («νανοεξάγωνα», ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο). 

β) Οι μαθητές να αναπτύξουν και να εξασκήσουν δεξιότητες της επιστημονικής 

διερεύνησης. (προβληματισμός- παρατήρηση- υπόθεση- πείραμα- συμπέρασμα). 

γ) Οι μαθητές να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη. 

δ) Οι μαθητές να εκφράσουν την διαδικασία της εφαρμογής χρησιμοποιώντας τον 

προφορικό λόγο. 
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ε) Οι μαθητές να κατανοήσουν την φύση και τον ρόλο των μοντέλων. 

στ) Οι μαθητές να γνωρίσουν επαγγέλματα (και κλάδους της επιστήμης), τα οποία 

βοηθούν στην συντήρηση της πολιτισμική μας κληρονομιάς. 

ζ) Οι μαθητές να ευαισθητοποιηθούν πολιτιστικά. 
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4.3. Παρουσίαση των Ενοτήτων της Διδακτικής Παρέμβασης 

 

Η ΔΜΑ αποτελείται από πέντε δραστηριότητες, κάθε μία από τις οποίες διαρκεί 10-15 

λεπτά. Η πρώτη δραστηριότητα αφορά τον προβληματισμό των μαθητών, η δεύτερη 

την γνωριμία με τους δυο κόσμους (μακρόκοσμο και νανόκοσμο), η τρίτη την 

συνάντηση με την επιστήμονα και την συλλογή πληροφοριών, η τέταρτη η κατασκευή 

του «νανοφαρμάκου» και η εισαγωγή του από τους μαθητές στον νανόκοσμο και η 

πέμπτη η αποτύπωση της διαδικασίας μέσω ιχνογραφημάτων των μαθητών. Έχει 

προηγηθεί προετοιμασία του χώρου και των υλικών, έτσι ώστε το περιβάλλον να είναι 

ελκυστικό για τους μικρούς μαθητές.   

 

4.3.1.  Δραστηριότητα 1η : Η ιστορία της Ξεναγούλας  

 

Οι στόχοι της 1η δραστηριότητας είναι οι εξής: 

 

α) Οι μαθητές να προβληματιστούν με την ιστορία της Ξεναγούλας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) 

β) Οι μαθητές να εκτιμήσουν την σημασία των μνημείων για την χώρας τους 

γ) Οι μαθητές να αναπαράγουν διάλογο για την ιστορία  

 

 

Αρχικά πραγματοποιείται καλωσόρισμα και γνωριμία τόσο με τον χώρο όσο και με την 

κούκλα «Ξεναγούλα». Εκπαιδευτικός και μαθητές βρίσκονται στον χώρο που θα 

διεξαχθεί το πρόγραμμα και κάθονται σχηματίζοντας έναν κύκλο. Η εκπαιδευτικός 

μοιράζει καρτελάκια με τα ονόματα των μαθητών και με χρώματα του κόκκινου και 

του μπλε που θα βοηθήσουν στον σχηματισμό ομάδων στην συνέχεια των 

δραστηριοτήτων.  
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Εικόνα 15: Οι μαθητές εισέρχονται στον χώρο 

 

Οι μαθητές πληροφορούνται ότι ως επιστήμονες θα διερευνήσουν το πρόβλημα της 

Ξεναγούλας, η οποία ως ξεναγός αφηγείται την ιστορία της για τα μαρμάρινα 

αγάλματα.  

Η στρατηγική που ακολουθεί είναι ερωταποκρίσεις, καλώντας τους μαθητές να 

εκφράσουν την γνώμη τους και την κατανόησή τους με βάση την ιστορία. Ενδεικτικές 

ερωτήσεις της εκπαιδευτικού:  

• Πιστεύετε ότι τα αγαλματάκια μπορούν να έχουν πληγές; 

• Πώς θα μπορούσαμε εμείς να δούμε ή να είμαστε σίγουροι ότι αυτό συμβαίνει για 

να τα βοηθήσουμε; 

• Ποιος δημιούργησε αυτές τις πληγές; 

• Πρέπει να τα αφήσουμε να υποφέρουν και να χάσει το χαμόγελό της η Ξεναγούλα; 

Γιατί;  

• Σε ποιους πρέπει να απευθυνθούμε για να μας βοηθήσουν; Από ποιόν άκουσαν 

τις πληροφορίες για τις πληγές τους; 

• Γιατί η Ξεναγούλα δεν ήταν τόσο σίγουρη για το εάν έχουν πραγματικά πληγές;  

• Τι χρησιμοποίησαν οι επιστήμονες για να δουν καλύτερα; 

• Θέλετε να παίξουμε το παιχνίδι του επιστήμονα και να  γίνουμε όλοι επιστήμονες; 

 

Με τον τρόπο αυτόν, εισάγονται στις πρώτες έννοιες του νάνο δηλαδή του μεγέθους 

των «πληγών» που έχουν υποστεί τα μαρμάρινα αγάλματα.  
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4.3.2. Δραστηριότητα 2η : Παρατήρηση της φθοράς στο ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο.  

 

Οι στόχοι της 2ης δραστηριότητας είναι οι εξής:  

 

α) Οι μαθητές να κατανοήσουν, αρχικά, ότι η ζημιά οφείλεται σε έναν μικρότερο κόσμο 

που δεν μπορούμε να δούμε με το γυμνό μάτι. 

 

β) Οι μαθητές να αντιληφθούν ότι στο μάρμαρο έχει χαλάσει μέρος του υλικού του 

μαρμάρου που μπορούμε να το δούμε με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. 

 

γ) Οι μαθητές να επικοινωνήσουν μεταξύ τους για την διατύπωση των ερωτήσεων και 

δ) να αποφασίσουν τι ερωτήσεις θα κάνουν στον επιστήμονα.  

 

 

Αρχικά, η εκπαιδευτικός ετοιμάζει τους μαθητές και τους προτείνει να γίνουν 

επιστήμονες. Τους εξηγεί τους κανόνες-τον τρόπο δουλειάς του επιστήμονα και ξεκινά 

η παρατήρηση και η περιγραφή. Ενώ πλησιάζουμε το έκθεμα, πραγματοποιείται 

συζήτηση για το εάν οι μαθητές παρατηρούν κάποια πληγή των αγαλμάτων στο έκθεμα 

όταν τα κοιτούν με τα μάτια τους. Στην συνέχεια, η εκπαιδευτικός ζητά από τους 

μαθητές να κοιτάξουν στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και να εκφράσουν προφορικά τι 

βλέπουν.  

 

 

Εικόνα 16: Παρατήρηση της φθοράς στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 
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Έπειτα πραγματοποιείται συζήτηση και θέτει ερωτήματα ενδεικτικά:  

 

• «Μήπως παρατηρήσατε κάτι που μοιάζει με πληγή;» 

• «Πώς μοιάζει η πληγή του;» 

• «Πώς καταφέραμε και βλέπουμε τέτοιες πληγές;» 

• «Μπορείτε να σκεφτείτε κάποιον που να τα βοηθήσει;» 

 

Οι μαθητές αφού παρατηρήσουν την ρωγμή, ανταλλάσσουν απόψεις για το τι μπορεί 

να έχουν πάθει τα μαρμάρινα αγαλματίδια. Απαντούν στις ερωτήσεις της Ξεναγούλας.  
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4.3.3. Δραστηριότητα 3η: Συλλογή πληροφοριών για το υλικό των φθορών 

 

Στην τρίτη δραστηριότητα, οι στόχοι είναι οι εξής: 

 

α) Οι μαθητές να ανακαλύψουν αρχικά, ότι υπάρχουν υλικά αποκατάστασης (φάρμακα) 

και από ποιους κατασκευάζονται. 

β) Οι μαθητές να συνδέσουν τις λέξεις μεταξύ τους για να βρουν το φάρμακο 

γ) Οι μαθητές να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν μεταξύ τους. 

 

Οι μαθητές συζητούν και αποφασίζουν να ζητήσουν βοήθεια από την επιστήμονα, η 

οποία βρίσκεται στο χώρο και πραγματοποιείται συζήτηση. Πραγματοποιείται 

συζήτηση μεταξύ της επιστήμονα και των παιδιών. Στην συνέχεια, η επιστήμονας  δίνει 

τις απαραίτητες πληροφορίες στα παιδιά με μετασχηματισμένες έννοιες καθώς και τους 

υποδεικνύει την διαδικασία αποκατάστασης της φθοράς μέσω της αφίσας (νοητικού 

χάρτη).  

 

 

 

Εικόνα 17: Η συνάντηση με την επιστήμονα 

 

 

Επιπροσθέτως, τους δίνει τον γρίφο για να ανακαλύψουν οι μαθητές μόνοι τους το 

φάρμακο. Για παράδειγμα: 

«το νέο φάρμακο θα μάθετε πώς λέγεται εάν συνδέσετε τις δυο εικόνες μεταξύ τους:  
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Εικόνα 18: Οι εικόνες που δόθηκαν από την επιστήμονα για την ονομασία του υλικού 

 

 

Έπειτα, η επιστήμονας τους υποδεικνύει και τους εξηγεί και την συμμετοχή των 

υπόλοιπων υλικών που παίρνουν μέρος στην διαδικασία. Το πρώτο υλικό που βοηθά 

το «νανοφάρμακο» να εισέλθει στο νανόκοσμο για να αποκαταστήσει τις πληγές είναι 

το νερό ενώ το δεύτερο υλικό για να βοηθήσει το υλικό να σταθεροποιηθεί είναι ο 

αέρας. Οι όροι αυτοί αποτελούν μετασχηματισμένες έννοιες, στο λεξιλόγιο που 

πρόκειται να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές. 
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4.3.4. Δραστηριότητα 4η: Κατασκευή και εφαρμογή του φαρμάκου 

 

 

Στόχοι της 4ης ενότητας είναι:  

 

α) Οι μαθητές να αντιστοιχήσουν το σχήμα που του έδειξε η επιστήμονας με το 

κατάλληλο σχήμα φόρμας (κουπάτ) που βρίσκεται στο πάγκο εργασίας. 

β) Οι μαθητές να εκφράσουν τις απόψεις τους για το πώς μπορούμε να φτιάξουμε το 

δικό μας φάρμακο.  

γ) Οι μαθητές να ετοιμάσουν το δικό τους φάρμακο για τα μνημεία τους. 

δ) Οι μαθητές να επιλέξουν το κατάλληλο κουπάτ.  

ε) Οι μαθητές να μοιράσουν τους ρόλους τους με βάση το πείραμα που σχεδίασαν. 

στ)Οι μαθητές να ελέγξουν τα αποτελέσματά τους στο μικροσκόπιο της προσομοίωσης. 

 

 

1η Φάση: 

 

Κατά την πρώτη φάση της δραστηριότητας, η εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε 

ζευγάρια και τους υποδεικνύει τα υλικά που βρίσκονται στον πάγκο εργασίας για την 

κατασκευή του φαρμάκου. Συζητάει με τους μαθητές για το σχήμα του νανοφαρμάκου 

καθώς και τους τονίζει ότι πρέπει να επιλέξουν την κατάλληλη φόρμα (κουπάτ) για να 

το σχηματίσουν. Οι μαθητές, αντιστοιχούν το σχήμα που είδαν στην αφίσα με το 

κατάλληλή φόρμα (κουπάτ) και στην συνέχεια κατασκευάζουν το δικό τους φάρμακο. 

Κατασκευάζουν τα νανοεξάγωνα από πλαστελίνη δουλεύοντας σε δυάδες και 

βοηθώντας ο ένας τον άλλο.  

 

                             

Εικόνα 19: Οι μαθητές κατασκευάζουν το υλικό αποκατάστασης των φθορών 



72 
 

2η Φάση:  

 

Κατά την δεύτερη φάση της 4ης δραστηριότητας, οι μαθητές χωρίζονται σε δυο ομάδες 

ανάλογα με το χρώμα των καρτελών τους που τους είχαν δοθεί στην αρχή της ΔΜΑ. 

Φορούν τα καπέλα που αντιστοιχούν στο κάθε παιδί και έτσι σχηματίζονται δυο 

ομάδες, εκείνη του νερού (μπλε ομάδα) και εκείνη του αέρα (κόκκινη ομάδα).  

Στην συνέχεια, ακολουθεί το παιχνίδι ρόλων για να εισαχθούν οι μαθητές στον 

νανόκοσμο. Η εκπαιδευτικός πληροφορεί τους μαθητές ότι για να μπουν στον 

νανόκοσμο και να αποκαταστήσουν τις φθορές των αγαλμάτων χρειάζεται να γίνουν 

πάρα πολύ μικροί και να επιτελέσουν συγκεκριμένες κινήσεις έχοντας μαζί τους το 

υλικό (νανοφάρμακο). Τους υπενθυμίζει ότι χρειάζεται συνδυασμός του νερού και του 

αέρα καθώς και για τους ρόλους που επιτελούν καθένα από τα υλικά αυτά. Οι μαθητές 

μπαίνουν μέσα σε δυάδες εκτελώντας μια κίνηση. Η ομάδα του νερού μπαίνει μέσα 

κυλώντας και μεταφέρει τα «νανοεξάγωνα», ενώ η ομάδα του αέρα φυσάει τα 

«νανοεξάγωνα» για να κολλήσουν στην ρωγμές.  

 

     

Εικόνα 20: Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες (εικόνα αριστερά) και αποκαθιστούν τις φθορές (εικόνα δεξιά) 

 

Ταυτόχρονα, οι μαθητές ελέγχουν από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο εάν έκλεισε η 

πληγή και συνεργάζονται μεταξύ τους για το καλύτερο αποτέλεσμα 

(ομαδοσυνεργατικότητα). Οι μαθητές αποκαθιστούν την φθορά και επιστρέφουν πίσω 

στον μακρόκοσμο για να ενημερώσουν την Ξεναγούλα.  
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Εικόνα 21: Οι μαθητές ελέγχουν εάν αποκαταστάθηκαν οι φθορές των μνημείων 
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4.3.5. Δραστηριότητα 5η: Ιχνογραφήματα μαθητών    

 

 Οι στόχοι για αυτήν την διδακτική ενότητα είναι οι εξής:  

 α) Οι μαθητές να αποτυπώσουν αυτό που αποκόμισαν από τις προηγούμενες 

δραστηριότητες στα ιχνογραφήματά τους. 

β) Οι μαθητές να εκθέσουν την εμπειρία τους. 

 

Η Ξεναγούλα με την φωνή της εκπαιδευτικού, ζητά από τους μαθητές να αποτυπώσουν 

στο χαρτί την διαδικασία που μόλις επιτέλεσαν έτσι ώστε να της εξηγήσουν τόσο σε 

αυτήν όσο και στα αγάλματα την διαδικασία αποκατάστασης των φθορών και να την 

γνωρίζουν όταν εκείνα ξαναποκτήσουν πληγές. Οι μαθητές εκφράζονται μέσω της 

ζωγραφικής και παρουσιάζουν τις ζωγραφιές τους στην Ξεναγούλα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2).  

 

 

 

      

Εικόνα 22: Οι μαθητές εκφράζονται μέσω της ζωγραφικής και εξιστορούν την διαδικασία αποκατάστασης των 
φθορών των μνημείων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
 

5.1. Σκοπός της εργασίας και ερευνητικά ερωτήματα 
 

Σκοπός της παρούσης έρευνας είναι να αξιολογηθεί η διδακτική παρέμβαση για την 

αποκατάσταση των φθορών των μνημείων με τη χρήση της ΝΕ-Τ ως προς τα 

μαθησιακά αποτελέσματα (Méheut & Psillos, 2004) Θεωρητική βάση για την ερμηνεία 

των αποτελεσμάτων είναι η εργασία της Μιχαλοπούλου (2014) όσο αφορά την 

αποκατάσταση των φθορών των μαρμάρινων μνημείων στο νανοεπίπεδο και οι 

Μεγάλες Ιδέες της ΝΕ-Τ (Stevens et al, 2009 · Πέϊκος και συν.,2015).  

Θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για την αποτελεσματικότητα της έρευνας να μετατραπεί 

ο  γενικός ερευνητικός σκοπός, σε επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία είναι 

πιο εξειδικευμένα (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2016). Ως εκ τούτου 

μετατράπηκε ο σκοπός της έρευνας σε ερευνητικά ερωτήματα που παρατίθενται 

παρακάτω:  

ΕΕ1. «Οι μαθητές προσχολικής ηλικίας είναι ικανοί να κατανοήσουν την 

διαδικασία της εφαρμογής της αποκατάστασης των φθορών, με τους 

κατάλληλους διδακτικούς μετασχηματισμούς;» 

ΕΕ2.: «Ποιες είναι οι γνώσεις των μαθητών για τα όργανα παρατήρησης των 

δυο κόσμων;» 

ΕΕ3.: «Τι περιγραφές μπόρεσαν να δώσουν οι μαθητές για τα επιπλέον στοιχεία 

(νερού και διοξειδίου του άνθρακα) που συνέβαλαν στην δράση του Ca(OH)2 

(διοξειδίου του ασβεστίου) στις φθορές του μαρμάρου; 

ΕΕ4.: «Ποιες είναι οι αντιλήψεις των μαθητών προσχολικής ηλικίας για το  

μέγεθος και το σχήμα του υλικού που χρησιμοποιείται στην εφαρμογή στην 

αποκατάσταση των φθορών των μαρμάρινων μνημείων;» 
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5.2. Μέσα Συλλογής Δεδομένων 

 

Στην ενότητα αυτήν παρουσιάζονται τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν 

για να συλλεχθούν τα δεδομένα της έρευνας.  

Με τη χρήση πολλαπλών μεθόδων της ποιοτικής έρευνας, η διδακτική παρέμβαση 

εξετάστηκε μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες για μια ολική παρουσίαση του 

θεμάτων που αντανακλούσαν στα ερευνητικά ερωτήματα. Για να απαντηθούν τα 

ερευνητικά ερωτήματα χρησιμοποιήθηκαν οι ποιοτικές μέθοδοι: οι ημι-δομημένες 

συνεντεύξεις με χρήση εικόνων, η συλλογή ιχνογραφημάτων των μαθητών, η  μη-

συμμετοχική παρατήρηση της διαδικασίας (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2016). 

 

5.2.1. Οι ημι-δομημένες συνεντεύξεις με τους μαθητές 

 

Μια σημαντική πηγή πληροφοριών για την αποτελεσματικότητα της διδακτικής 

παρέμβασης, αποτέλεσαν οι ημι-δομημένες συνεντεύξεις.  

Σύμφωνα με τους Παπαναστασίου & Παπαναστασίου (2016), η ημι-δομημένη 

συνέντευξη (semi-structured interview) περιλαμβάνει προκαθορισμένες ερωτήσεις 

κλειστού τύπου (που υποβάλλονται σύμφωνα με μια προκαθορισμένη σειρά), αλλά 

ταυτόχρονα περιλαμβάνει και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, που υποβάλλονται από τον 

συντεντευκτή για πληρέστερη κατανόηση της απάντησης που δόθηκε στην κλειστή 

ερώτηση.  

Στην παρούσα έρευνα, κατά το τέλος της σειράς δραστηριοτήτων πραγματοποιήθηκαν 

ημι-δομημένες συνεντεύξεις για τον κάθε συμμετέχοντα ιδιωτικά. Ακόμη, από την 

ερευνήτρια έγινε χρήση εικόνων σε φύλλο Α4, στο οποίο οι μαθητές έδειχναν το σωστό 

και αιτιολογούσαν τις απαντήσεις τους. Οι κάθε συνέντευξη είχε διάρκεια περίπου 

πέντε λεπτά και όλες μαγνητοφωνήθηκαν για την παραγωγή έγκυρων αποτελεσμάτων 

(Cohen, Manion & Morrison, 2007·Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2016).  

Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζεται η σύνδεση της ημι-δομημένης συνέντευξης και 

των εικόνων με τις Μεγάλες Ιδέες της ΝΕ-Τ με τις οποίες σχετίζεται ο διδακτικός 

μετασχηματισμός του περιεχομένου της διδακτικής παρέμβασης: 
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Πίνακας 2: Περιεχόμενο και σκοπός των έργων του ερωτηματολογίου της ΝΕ-Τ 

Έργα  Περιεχόμενο-Μεγάλη Ιδέα Σκοπός 

1 Μέγεθος και κλίμακα Να καταγραφούν οι ιδέες των μαθητών 

για το «φάρμακο» των αγαλμάτων. 

2 Εργαλεία και Όργανα 

Παρατήρησης 

Να καταγραφούν οι ιδέες των μαθητών 

για τα όργανα με τα οποία γίνεται η 

παρατήρηση των ορατών και μη 

αντικειμένων . 

3 Μέγεθος και κλίμακα, 

Ιδιότητες εξαρτώμενες από το 

μέγεθος 

Να καταγραφούν οι ιδέες των μαθητών 

για τον ρόλο των νανοεξαγώνων και 

των υλικών (νερό αέρας)  στην 

αποκατάσταση των φθορών. 

 

Υποσημείωση: Ο πίνακας (2) βασίζεται σε ιδέα που εφαρμόστηκε σε προηγούμενη έρευνα (Πέικος, 2016, Σελ. 

144) 

 

Όπως, φαίνεται και στον πίνακα, το φύλλο με τις εικόνες περιλάμβανε 3 έργα, με τα 

οποία καταγράφηκαν οι ιδέες των μαθητών σε σχέση με την έννοια της ΝΕ-Τ και των 

επιμέρους στοιχείων της.  

Το πρώτο έργο αφορούσε, ερευνούσε τα όργανα παρατήρησης με τα οποία οι μαθητές 

πιστεύουν ότι μπορούν να παρατηρηθούν αυτά τα αντικείμενα. Στην συνέχεια, το 

δεύτερο έργο αφορούσε, το μέγεθος που απέδιδαν οι μαθητές για τις «πληγές» και το 

φάρμακο καθώς και το σχήμα που είχε πάρει με την κατασκευή του.  Τέλος, το τρίτο 

έργο του φύλλου εικόνων αφορούσε την καταγραφή του ρόλου των υλικών που 

συμμετείχαν στην διαδικασία από της μαθητές σχετικά με την αποκατάσταση των 

φθορών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3).   

Οι ερωτήσεις των ημι-δομημένων συνεντεύξεων ήταν: 

       Ποιο είναι το «φάρμακο» που θα κάνει καλά τα μαρμάρινα αγάλματα όταν θα έχουν 

«πληγές»; Πώς ονομάζεται;  

     Ποιοι βοήθησαν το φάρμακο να μπει στο εσωτερικό του νανόκοσμου για να γίνουν 

καλά;  
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  Πώς ακριβώς τα βοήθησαν; 

Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου έγιναν με την βοήθεια της φύλλου εργασίας στο οποίο οι 

μαθητές επέλεγαν την σωστή απάντηση. Οι κύριοι άξονες ερωτήσεων ήταν: 

 Με ποιο όργανο παρατήρησης μπορούμε να δούμε τον νανόκοσμο; 

 Τι σχήμα έχει το «φάρμακο» για της πληγές των μαρμάρινων αγαλμάτων; 

 Τι επιπλέον υλικά χρειάζονται για να το οδηγήσουν στον νανοκοσμο; 

 

5.2.2. Η ανάλυση των ιχνογραφημάτων 

 

Οι μαθητές στα ιχνογραφήματά τους τείνουν να περιλαμβάνουν περισσότερες 

λεπτομέρειες και ρεαλιστικές αναπαραστάσεις όσο αφορά θέματα που γνωρίζουν 

περισσότερο, ενώ συχνά παραλείπουν θέματα για τα οποία δεν γνωρίζουν πολλά 

(Tamoutseli & Polyzou, 2010) 

Στην πέμπτη δραστηριότητα, οι μαθητές εκθέτουν την εμπειρία τους και εκφράζονται 

τόσο μέσω ιχνογραφημάτων όσο και του προφορικού τους λόγου εξιστορώντας τις 

ζωγραφιές τους. Με αυτόν τον τρόπο συλλέγονται πληροφορίες όσο αφορά το επίπεδο 

κατανόησής τους και τις αντιλήψεις τους για την διαδικασία αποκατάστασης των 

φθορών στο νανο-επίπεδο.  

 

 

5.2.3. Η μη συμμετοχική παρατήρηση 

 

Η παρατήρηση (observation) της συμπεριφοράς είναι μέθοδος συλλογής δεδομένων 

κατά την οποία ο ερευνητής αποφασίζει για το είδος της συμπεριφοράς που θα 

παρατηρήσει και επινοεί ένα σχέδιο αναγνώρισης, ταξινόμησης και καταχώρισής της. 

Είναι μια άμεση πηγή πληροφοριών κατά την οποία εμπλέκεται και ο ερευνητής κατά 

την διαδικασία διερεύνησης του σκοπού της έρευνας (Παπαναστάσίου & 

Παπαναστασίου, 2016).  
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Πιο συγκεκριμένα, στην μη συμμετοχική παρατήρηση, τα υποκείμενα 

παρακολουθούνται από τον παρατηρητή, ο οποίος παραμένει αθέατος και 

παρακολουθεί μέσω κλειστών κυκλωμάτων ή ακόμη και από βιντεοκάμερες και 

οθόνες, που μαγνητοσκοπούν και παρουσιάζουν τα συμβαίνοντα στην υπο μελέτη 

περιβάλλον. Οι παρατηρούμενοι αγνοούν την ύπαρξη του παρατηρητή 

(Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2016). 

Κατά την διάρκεια της εφαρμογής της σειράς δραστηριοτήτων υπήρχαν τρείς 

παρατηρητές/ερευνητές (2 που σχετίζονταν με την έρευνα στη διδακτική των Φυσικών 

Επιστημών και ένας με την έρευνα στην αποκατάσταση των φθορών σε μνημεία με 

νανοϋλικά) που παρακολουθούσαν και κρατούσαν σημειώσεις για το αν υπήρχαν 

δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι μαθητές και πού, πού χρειάστηκαν λιγότερο βοήθεια 

ή καθόλου.  Επίσης την ροή της διδασκαλίας, την κάλυψη του επιστημονικού 

περιεχομένου κλπ. 

Ακόμη, η εκπαιδευτικός-ερευνήτρια ήταν υπεύθυνη για την αφήγηση της ιστορίας και 

την ομαλή διεξαγωγή της παρέμβασης. Τέλος, μια ερευνήτρια του ΕΚΕΦΕ 

«Δημόκριτος» ήταν υπεύθυνη για τον ρόλο της επιστήμονα και την παροχή 

πληροφοριών στους μαθητές. 
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5.3. Οι συμμετέχοντες/ούσες 

 

Η ομάδα συμμετεχόντων επιλέχθηκε σύμφωνα με την ηλικιακή ομάδα για την οποία 

σχεδιάστηκε το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα με πλήθος 13 παιδιά (8 αγόρια και 5 

κορίτσια) ηλικίας 4-5 ετών από το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο της Αττικής. Τα παιδιά 

επισκέφθηκαν το «Ε.ΚΕ.ΦΕ. Δημόκριτος» για να συμμετάσχουν στην εφαρμογή της 

διδακτικής παρέμβασης. Οι συμμετέχοντες/ουσες δεν είχαν διδαχθεί κάτι σχετικό με τη 

ΝΕ-Τ στα πλαίσια της τυπικής εκπαίδευσης.  

 

 

 

Γράφημα 2: Το φύλλο των συμμετεχόντων της εφαρμογής 

 

 

 

 

  

ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 
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5.4. Η Ανάλυση των Δεδομένων της Έρευνας 
 

Στην ενότητα αυτή, περιγράφεται η ανάλυση των δεδομένων της παρούσας έρευνας η 

οποία αναλύθηκε με τις μεθόδους που περιεγράφηκαν στο κεφάλαιο 5.2. 

Ομαδοποιήθηκαν οι παρόμοιες απαντήσεις και θεωρήθηκαν σωστές αυτές που 

προσεγγίζουν την μετασχηματισμένη γνώση αναφοράς της ΝΕ-Τ. Οι κύριοι άξονες 

ανάλυσης των ημι-συνεντεύξεων ήταν:  

Μετασχηματισμένες επιστημονικές έννοιες που αναφέρονται σωστά από τους 

μαθητές και της αιτιολογήσεις τους. 

Αντιλήψεις που είχαν για την εφαρμογή του πειράματος/κατασκευή του υλικού 

αποκατάστασης. 

Κατανόηση της διαδικασίας του εφαρμογής του υλικού αποκατάστασης. 

 

5.4.1. Οι ημι-δομημένες συνεντεύξεις 

 

Τα δεδομένα των ημι-δομημένων συνεντεύξεων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την 

αποτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, συγκεντρώθηκαν στο τέλος της 

διδακτικής παρέμβασης και μαγνητοφωνήθηκαν για την ανάλυσή τους, σε συνδυασμό 

με την παρουσίαση εικόνων για να επιλέξουν οι μαθητές την σωστή απάντηση σε κάθε 

ερώτημα που τους τέθηκε. 

Όσο αφορά το Ε.Ε.1 εκείνο απαντήθηκε και αναλύθηκε σύμφωνα με την ανάλυση των 

ιχνογραφημάτων των μαθητών κατά την 5η δραστηριότητα της διδακτικής 

παρέμβασης.   

Το Ε.Ε.2 της έρευνας αναλύθηκε με βάση τις απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές στο 

1ο ερώτημα του φύλλου εργασίας με τις εικόνες των οργάνων παρατήρησης των δυο 

κόσμων (μακρόκοσμος-νανόκοσμος). Οι απαντήσεις των μαθητών που ελήφθησαν ως 

σωστές και είχαν να κάνουν με το κατάλληλο όργανο παρατήρησης του νανόκοσμου. 
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Ακολούθως, το Ε.Ε.3 απαντήθηκε σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές 

στο 4ο ερώτημα του φύλλου εργασίας που σχετίζεται με την συμμετοχή των υλικών 

που συμμετέχουν στην διαδικασία της δράσης του Ca(OH)2  στην φθορά των μνημείων. 

Τέλος, το Ε.Ε.4 απαντήθηκε σύμφωνα με το δεύτερο ερώτημα του φύλλου εργασίας 

καθώς και ως επίπεδο γνώσης ορίστηκε το άθροισμα των σωστών απαντήσεων που 

έδωσαν οι μαθητές για την ονομασία του υλικού χρησιμοποιώντας και τα δυο 

συστατικά των λέξεων (νάνος και εξάγωνο). 

 

5.4.2. Ανάλυση των ιχνογραφημάτων 

 

Κατά την διάρκεια της πέμπτης δραστηριότητας οι μαθητές αποτύπωσαν την 

διαδικασία μέσω ιχνογραφημάτων καθώς και την επεξήγησαν με προφορικό λόγο. Η 

ανάλυση των ιχνογραφημάτων έγινε με σκοπό στην απάντηση του ΕΕ4 της παρούσης 

έρευνας. Πραγματοποιήθηκε ποσοτική και ποιοτική ανάλυση, ανάλογα με τις 

απεικονίσεις στα ιχνογραφήματα.  

Ποσοτική ανάλυση 

Διαδικασία αποκατάστασης φθορών: [νανοεξάγωνα, πληγές, νερό, αέρας, νανοκοσμος, 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο κ.α.]. Κατ’ αρχήν καταγράφηκαν τα στοιχεία των 

ιχνογραφημάτων τα οποία και στη συνέχεια αναλύθηκαν με σκοπό την δημιουργία 

ατομικών προφίλ των μαθητών και του επιπέδου κατανόησής τους όσο αφορά την 

διαδικασία αποκατάστασης των φθορών. 

 

Ποιοτική ανάλυση 

 

Στην ποιοτική ανάλυση οι εμφανίσεις των χαρακτηριστικών στοιχείων ταξινομήθηκαν 

ατομικά στον κάθε μαθητή. Για την ανάλυση των δεδομένων σε πίνακες και 

γραφήματα, χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Microsoft Excel 2016.  
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5.4.3. Μη συμμετοχική  παρατήρηση 

 

Μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης πραγματοποιήθηκε αναστοχαστική συζήτηση 

μεταξύ των 3 παρατηρητών και της ερευνήτριας η οποία και καταγράφηκε. 

Συμπυκνώθηκαν οι παρατηρήσεις/προτάσεις του κάθε παρατηρητή όπως 

διατυπώθηκαν κατά την διάρκεια της αναστοχαστικής συζήτησης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της διδακτικής παρέμβασης με 

θέμα την εφαρμογή της ΝΕ-Τ. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

ημι-δομημένης συνέντευξης και στο δεύτερο η ανάλυση των απεικονίσεων από τα 

ιχνογραφήματά των μαθητών έτσι ώστε να διερευνηθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα 

της διδακτικής παρέμβασης. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται με την 

μορφή γραφημάτων συχνοτήτων και πινάκων όπως διαμορφώθηκαν μετά την 

ταξινόμησή τους σε κατηγορίες.  

 

6.1. Αποτελέσματα από τις ημι-δομημένες συνεντεύξεις με χρήση εικόνων και 

ανάλυση των ιχνογραφημάτων των μαθητών. 

 

ΕΕ.1: «Οι μαθητές προσχολικής ηλικίας είναι ικανοί να κατανοήσουν την διαδικασία της 

εφαρμογής της αποκατάστασης των φθορών, με τους κατάλληλους διδακτικούς 

μετασχηματισμούς;» 

Για την απάντηση του ΕΕ.1 συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν τα ιχνογραφήματα των 

μαθητών καθώς και δημιουργήθηκαν ατομικά προφίλ για την εμφάνιση του επιπέδου 

πολυπλοκότητας των γνώσεων που αποκόμισε ο κάθε μαθητής από την διαδικασία 

αποκατάστασης. 

ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

Γράφημα 3: Ιχνογραφήματα των μαθητών για τη διαδικασία του πειράματος που ακολούθησαν. 



85 
 

 

Συγκεντρώνοντας τα ιχνογραφήματα των μαθητών, δημιουργήθηκε ένα διάγραμμα 

συχνοτήτων κατατάσσοντας τα στοιχεία που απεικόνισαν οι μαθητές σε κάθε 

ιχνογράφημά τους, τα οποία είναι σχετικά με την διαδικασία της διδακτικής 

παρέμβασης. Στα σχέδιά της εμφανίστηκαν πενήντα οκτώ (58) στοιχεία ενώ τέσσερα 

(4) στοιχεία σχολιάστηκαν λεκτικά από τρείς μαθητές.  

Όπως αναπαρίσταται και στο διάγραμμα, σχεδόν όλοι οι μαθητές αποτύπωσαν το 

εξάγωνο στα ιχνογραφήματά τους είτε αναπαριστώντας το τέλεια ή προσπαθώντας να 

το αποτυπώσουν στην ζωγραφιά ενώ μια μαθήτρια, η Μ10 ανέφερε τα «εξάγωνα» 

λεκτικά: «Έφτιαξα τα σύννεφα και την βροχή που κουβαλούσαν μέσα στον Νανόκοσμο 

εξάγωνα». 

 Στην συνέχεια, παρατηρήθηκε ότι  δέκα από τους μαθητές αναπαριστήσαν τον αέρα 

και επίσης, δέκα από τους μαθητές αναπαρέστησαν το νερό ως στοιχεία που βοηθούν 

το «νανο-εξάγωνο» να δράσει μέσα στον νανόκοσμο και να αποκαταστήσει την φθορά 

του μαρμάρου. Ουσιαστικά, δέκα από τους μαθητές αναπαρέστησαν στα 

ιχνογραφήματά τους όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αποκατάσταση της φθοράς, 

με κυρίαρχη αναπαράσταση αυτή του νανοϋλικού. 

Ακόμη, το στοιχείο της απεικόνισης του αγάλματος/ αγαλμάτων  εμφανίστηκε στα 

ιχνογραφήματα οκτώ μαθητών. Στοιχεία όπως οι φθορές του μαρμάρου αποτυπώθηκαν 

και αναφέρθηκαν από έξι μαθητές ως «πληγές-γρατζουνιές». Μάλιστα, η Μ2 

απεικόνισε στο σχέδιό της ασπρόμαυρες τις πληγές που αναπαρίστανται στο έκθεμα. 

Το έκθεμα σχεδιάστηκε από πέντε μαθητές ως στοιχείο και πεδίο της δράσης τους. Ο 

Μ11 ανέφερε «έφτιαξα τον νάνο για να φτιάξει το μάρμαρο», τονίζοντας το υλικό που 

είναι κατασκευασμένα τα αγαλματίδια.  

Πέντε (5) μαθητές αναπαριστήσαν τους εαυτούς τους ως νανο-επιστήμονες είτε ως 

παρουσία στην διαδικασία είτε δρώντας κρατώντας το «νανο-εξάγωνο». Ο Μ3 

απεικόνισε τον εαυτούς του και είπε λεκτικά «Ζωγράφησα τα παιδιά που μπήκαμε 

μέσα».  Το μικροσκόπιο εμφανίστηκε μια φορά σε ένα ιχνογράφημα μαθητή, καθώς 

και το μουσείο της Ακρόπολης ως εμμέσως συμπληρωματικό στοιχείο στην διαδικασία 

(ότι, δηλαδή, εκεί βρίσκονται τα αγάλματα που θα χρειαστούν αποκατάσταση).  
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Πίνακας 3: Τα προφίλ των μαθητών βάση των στοιχείων των ιχνογραφημάτων τους. 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΜΑΘΗΤΗΣ 1 Ρωγμή, νανοεπιστήμονας, αέρας, εξάγωνο, νερό, πληγή, έκθεμα 7 

ΜΑΘΗΤΗΣ 2 Άγαλμα, σταγόνες, νανοεξάγωνα, σύννεφο, έκθεμα, πληγές 6 

ΜΑΘΗΤΗΣ 3 Έκθεμα, αγάλματα, εξάγωνα, αέρας, βροχή 5 

ΜΑΘΗΤΗΣ 4 Μουσείο, αγάλματα, εξάγωνα, αέρας, βροχή 5 

ΜΑΘΗΤΗΣ 5 Αέρας, εξάγωνο, σταγόνα, άγαλμα, έκθεμα 5 

ΜΑΘΗΤΗΣ 6 Αέρας, βροχή, πληγές, εξάγωνο, άγαλμα 5 

ΜΑΘΗΤΗΣ 7 Άγαλμα, εξάγωνο, έκθεμα 3 

ΜΑΘΗΤΗΣ 8 Άγαλμα, νερό, αέρας, εξάγωνο 4 

ΜΑΘΗΤΗΣ 9 Νάνο-επιστήμονας, νανοεξαγωνάκια, αέρας, βροχή 4 

ΜΑΘΗΤΗΣ 10 Σύννεφο, βροχή 2 

ΜΑΘΗΤΗΣ 11 Νανο-εξάγωνος, πληγή 2 

ΜΑΘΗΤΗΣ 12 Πληγή, νάνος, εξάγωνα, αέρας, σταγόνα 5 

ΜΑΘΗΤΗΣ 13 Άγαλμα, πληγή-γρατζουνιές, εξάγωνο, έκθεμα, μικροσκόπιο 5 

 

Στον πίνακα (6), παρατηρείται ότι δέκα (10) μαθητές από το δείγμα που έλαβε μέρος 

στην εκπαιδευτική δράση, ζωγράφησε τέσσερα έως επτά στοιχεία στο ιχνογράφημά 

του. Η ποσότητα των στοιχείων που καταγράφηκε σε συνδυασμό με τις επεξηγήσεις 

που έδωσαν οι μαθητές για την πορεία της διαδικασίας του πειράματος, συμβάλλουν 

στα θετικά μαθησιακά αποτελέσματα που αποκόμισαν από την διαδικασία που 

ακολούθησαν. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές που συμπεριέλαβαν στην ζωγραφιά τους 

το στοιχείο του αγάλματος, της ρωγμής/ «πληγής», του αέρα, του νερού και του 

νανοεξαγώνου διαπιστώνεται ότι αφομοίωσαν την διαδικασία που ακολούθησαν.  

Αντίθετα, οι μαθητές (7), (10) και (11) φαίνεται να συμπεριέλαβαν στα ιχνογραφήματά 

τους τρία έως δυο στοιχεία. Οι μαθητές αυτοί, φαίνεται ότι δεν κατανόησαν επαρκώς 

την διαδικασία.  
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Γράφημα 4: Επίπεδο της γνώσης που αποκόμισε ο κάθε μαθητής με βάση την πολυπλοκότητα των στοιχείων 
που εμφανίστηκαν στο κάθε ιχνογράφημα. 

 

Στο Γράφημα (8) έγινε καταμέτρηση των στοιχείων κάθε ιχνογραφήματος με σκοπό 

την δημιουργία των ατομικών προφίλ των μαθητών για τα επίπεδα κατανόησης του 

περιεχομένου της σειράς δραστηριοτήτων. Οι μαθητές παρουσίασαν τα σχέδιά τους 

και τα σχολίασαν προφορικά. Ωστόσο, υπήρχαν μαθητές που αναπαράστησαν τα 

στοιχεία και δεν τα σχολίασαν προφορικά.   

Παρατηρείται ότι οι δύο από τους μαθητές έχουν τουλάχιστον δυο στοιχεία στα σχέδιά 

της ενώ ο Μ1 έχει επτά στοιχεία και σχολίασε λεκτικά: « Ζωγράφισα αυτά που κάναμε. 

Εγώ φοράω καπέλο και ήμουν ο Νανοεπιστήμονας. Εγώ φυσούσα, ήμουν αέρας». 

Ακόμη, η Μ2, περιείχε έξι στοιχεία στο σχέδιό της αναφέροντας ότι: «Αυτό είναι το 

άγαλμα, οι σταγόνες που μεταφέρουν νανοεξάγωνα, το σύννεφο και το φάρμακο-

εξάγωνο». 

Επιπλέον, έξι από της μαθητές απεικόνισαν πέντε στοιχεία του πειράματος. 

Παραδείγματα τέτοιων απαντήσεων ήταν τα εξής Μ3: «Ζωγράφισα την σκεπή (έκθεμα), 

τα παιδιά  που μπήκαμε μέσα, τα αγάλματα, ο νάνος με τα εξάγωνα και η πόρτα που 

μπήκαμε στον νανόκοσμο».  

Οι  Μ8 και Μ9 σχεδίασαν τέσσερα στοιχεία. Ο Μ8 σχολίασε τις δράσεις που έγιναν 

στην κινητική δραστηριότητα αναπαριστώντας τα υλικά: «Αυτό είναι το άγαλμα, το 

νερό και εδώ είναι ο αέρας που φυσάει. Στο άγαλμα το ένα μεταφέρει νερό και το άλλο 

φυσάει για να στεγνώσει (το άγαλμα).» Ο Μ9 παρουσίασε το σχέδιό του: «εγώ έφτιαξα 
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τον νάνο, τα νανοεξαγωνάκια, τον αέρα και την βροχή». Παρέλειψε ωστόσο να 

σχολιάσει την πληγή (ρωγμή) του μαρμάρου και τον νανόκοσμο στο σχέδιό του.  

Ο Μ7 σχεδίασε τρία στοιχεία αναφέροντας: «Έφτιαξα ένα άγαλμα με το εξάγωνο που 

βάλαμε μέσα στον νανόσκομο για να γίνει καλά».  Τέλος, οι Μ10 και Μ11 

αναπαρίστησαν δύο στοιχεία. Συγκεκριμένα ο Μ11 σχολίασε: «Έφτιαξα τον νάνο σε 

σχήμα εξαγώνου και την πληγή» σχολιάζοντας διευκρινιστικά: «για να φτιάξει το 

μάρμαρο.» 

 

ΕΕ.2: Ποιες είναι οι γνώσεις των μαθητών για τα όργανα παρατήρησης των δύο κόσμων;  

Το ΕΕ.2 της  αξιολόγησης της εφαρμογής της διδακτικής παρέμβασης απαντήθηκε από 

την ανάλυση των δεδομένων του 1ου  ερωτήματος του φύλλου εργασίας με χρήση 

εικόνων.    

 

 

Γράφημα 5: Πώς μπόρεσε η Ξεναγούλα να δει καλύτερα τις πληγές των αγαλμάτων; 

Πίνακας 4: Συχνότητα απαντήσεων των μαθητών για την παρατήρηση των ρωγμών στο νανο-επίπεδο 

Απαντήσεις  Συχνότητα Απάντηση  Συχνότητα 

Ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο 

9 Σωστή 9 

Φακός  3 Λάθος 4 

Ανθρώπινο μάτι  1 
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Της φαίνεται στο Γράφημα (5), οι απαντήσεις των μαθητών αντιπροσωπεύουν το 

όργανο με το οποίο έγινε η παρατήρηση των ρωγμών του μαρμάρου στον 

μικρο/νανοεπίπεδο. Εννιά από τους μαθητές υποστήριξαν ότι το όργανο παρατήρησης 

που είδαν καλύτερα της ρωγμές των αγαλμάτων είναι το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.  

Ωστόσο, τέσσερις (4) απαντήσεις των μαθητών κατατάχθηκαν στην κατηγορία με της 

λάθος απαντήσεις αναφέροντας τον φακό ως επιλογή της παρατήρησης της. Τέλος της 

μαθητής, ανέφερε ότι τις είδε με τα μάτια του καθώς φαίνεται να αντιλήφθηκε 

καλύτερα της ρωγμές μπαίνοντας μέσα στην προσομοίωση. 

 

ΕΕ.3: Τι περιγραφές μπόρεσαν να δώσουν οι μαθητές για  τα επιπλέον στοιχεία (νερού 

και διοξειδίου του άνθρακα) που συνέβαλαν στην δράση του υδροξειδίου του ασβεστίου 

στις φθορές του υλικού του μαρμάρου; 

Το ΕΕ.3 απαντήθηκε από την ανάλυση των δεδομένων του 4ου ερωτήματος του φύλλου 

εργασίας με χρήση των εικόνων.  

 

 

Γράφημα 6: Απαντήσεις των μαθητών για τα επιπλέον υλικά(διάλυμα και διοξείδιο του άνθρακα) που 
χρησιμοποιούνται για την δράση του διοξειδίου του ασβεστίου στην φθορά του μαρμάρου. 

 

Πίνακας 5: Συχνότητα και κατάταξη των απαντήσεων των μαθητών για τα υλικά που παίζουν ρόλο στην δράση 
του διοξειδίου του ασβεστίου στην φθορά του μαρμάρου. 

8

2 2

1

ΑΕΡΑΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟ ΣΥΝΝΕΦΟ ΚΑΙ ΝΕΡΟ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΑΕΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΑΕΡΑΣ
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Απαντήσεις  Συχνότητα  Απάντηση  Συχνότητα 

Αέρας και νερό 8 Σωστή 8 

Σύννεφο και νερό 2 Εν μέρει σωστή 5 

Θάλασσα και αέρας 1    

 

 

Όπως παρουσιάζεται και στο Γράφημα (6), η πλειοψηφία των μαθητών ανέφερε ότι τα 

υλικά που χρησιμοποιούνται στην δραστηριότητα αποκατάστασης της φθοράς στα 

αγαλματίδια και για να εφαρμοσθούν τα νανοεξάγωνα στον «νανόκοσμο- έκθεμα» 

είναι το νερό και ο αέρας και οι απαντήσεις κατατάχθηκαν ως σωστές αναγράφεται 

στον πίνακα (5). Οι υπόλοιποι πέντε μαθητές, ανέφεραν σωστά ένα από τα δύο υλικά 

υποκαθιστώντας κάποια  με ένα φυσικό φαινόμενο (της αντί για νερό ανέφεραν την 

βροχή ή αντί για τον αέρα ανέφεραν το σύννεφο) σε κάθε απάντησή της γι’ αυτό 

κατατάχθηκαν στην κατηγορία με της εν μέρει σωστές απαντήσεις.  

 

ΕΕ.4: Ποιες είναι οι αντιλήψεις των μαθητών προσχολικής ηλικίας για το μέγεθος και το 

σχήμα του υλικού της αποκατάστασης των φθορών των μαρμάρινων μνημείων με χρήση 

της ΝΕ-Τ; 

Το ΕΕ.4 της αξιολόγησης της εφαρμογής της διδακτικής παρέμβασης, απαντήθηκε από 

τα δεδομένα του 2ου ερωτήματος του φύλλου εργασίας με χρήση εικόνων. 
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Γράφημα 7: Πώς μοιάζει το υλικό-φάρμακο που θεραπεύει τα μαρμάρινα αγάλματα; Πώς το ονομάσαμε; 

Πίνακας 6: Συχνότητα απαντήσεων των ονομασιών που έδωσαν οι μαθητές  για την εφαρμογή της ΝΕ-Τ στην 
αποκατάσταση των ρωγμών του μαρμάρου 

Απαντήσεις  Συχνότητα  Απάντηση  Συχνότητα 

Νανοεξάγωνο 5 Σωστή 10 

Εξαγωνονάνος 5 Εν μέρει σωστή 2 

Εξάγωνο 2 Δεν απάντησαν 1 

Δεν απάντησαν 1    
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Γράφημα  8: Ποιο σχήμα πρέπει να διαλέξουν οι επιστήμονες για να θεραπεύσουν τα μαρμάρινα αγάλματα; 

 

Σύμφωνα με τα γραφήματα (3) και (4), οι περισσότερες απαντήσεις των μαθητών 

κατατάχθηκαν στην κατηγορία με της σωστές απαντήσεις. Στο γράφημα (3), οι 

περισσότεροι μαθητές χρησιμοποίησαν και τα δυο συστατικά μέρη των λέξεων 

«νάνος» και «εξάγωνο» στην ονομασία του φαρμάκου ονομάζοντάς το «νανοεξάγωνο» 

και «εξαγωνονάνος». Οι απαντήσεις των μαθητών που κατατάχθηκαν της μερικώς 

σωστές απαντήσεις είναι εκείνες που χρησιμοποίησαν μόνο το ένα συστατικό της λέξης 

του φαρμάκου, δεν ανέφεραν δηλαδή κάτι σχετικό με το μέγεθος του φαρμάκου ή τον 

νανόκοσμο. Υπήρχε της μαθητής ο οποίος δεν έδωσε σαφή απάντηση για την ονομασία 

του. Από το γράφημα (4) παρατηρείται ότι όλοι μαθητές αντιλήφθηκαν και επέλεξαν 

το εξάγωνο σχήμα ως σωστή απάντηση.  

  

0 0

13

ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟ
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6.2. Παρατήρηση 

 

Κατά την διάρκεια την παρατήρησης, καταγράφηκαν από τους τρεις παρατηρητές 

στοιχεία που βοήθησαν στην ανατροφοδότηση, αξιολόγηση και βελτίωση της σειράς 

δραστηριοτήτων.  

Παρατηρήθηκε ότι υπήρξε συμμετοχή των παιδιών σε όλη την διαδικασία, ωστόσο ο 

χρόνος για το περιεχόμενο ήταν λίγος (1 ώρα).  

Στην συνέχεια, παρατίθενται κάποιες παρατηρήσεις στις δραστηριότητες της 

διδακτικής παρέμβασης: 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Η  

Η αφίσα της επιστήμονα να ανοίγει εύκολα ώστε να μπορούν να δουν όλοι οι 

μαθητές.  

Περισσότερος διάλογος για την σύνθεση του ονόματος «νάνο+εξάγωνο» 

Περισσότερη εξήγηση των στοιχείων στην αφίσα της επιστήμονα. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4Η  

Το εργαστήριο της «κατασκευής του υλικού» και η θεραπεία αποκατάστασης 

των φθορών μέσα στο νανόκοσμο κράτησε περισσότερο χρόνο από αυτό που 

προγραμματίστηκε. Σε επόμενη εφαρμογή πρέπει να μειωθεί. 

 

• Κατά την διάρκεια κατασκευής του υλικού στον πάγκο εργασίας, η 

διαδικασία χρειάζεται να συζητείται με τους μαθητές. 

• Κατά την εφαρμογή του υλικού τα ζευγάρια δεν διατηρήθηκαν.  

Επίσης διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για το αν τα παιδιά κατανόησαν την κλίμακα στην 

οποία διαδραμάτισαν το σύνολο της διαδικασίας στην οποία πήραν μέρος.  
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6.3. Αναστοχαστική συζήτηση 
 

Οι μαθητές πήραν πρωτοβουλίες σε κάθε δραστηριότητα και ενήργησαν για την 

κατασκευή και την εφαρμογή του φαρμάκου τους. Διάλεξαν την εξαγωνική φόρμα 

(κουπάτ) δηλαδή το σωστό σχήμα για την κατασκευή.  

Οι μαθητές δούλεψαν αρχικά ομαδικά στον πάγκο εργασίας τους σε ζευγάρια για να 

κατασκευάσουν το φάρμακο. Στην συνέχεια σε ζευγάρια μπήκαν μέσα για να 

θεραπεύσουν τις πληγές. Ωστόσο, στην κινητική δραστηριότητα μερικά παιδιά έχαναν 

το ζευγάρι τους. Βοηθούσαν όμως δίνοντας, παίρνοντας και εφαρμόζοντας το φάρμακο 

οπότε δούλεψαν κατά κύριο λόγο ομαδικά και όχι σαν ζευγάρια. Φάνηκε να ένιωσαν 

ομάδα για έναν σκοπό καθώς επικοινωνούσαν μεταξύ τους καθ’ όλη την διάρκεια της 

δράσης τους.  

Οι πρωτοβουλίες που πήραν ήταν να αποφασίσουν που θα εφαρμόσουν το φάρμακο 

τους, ποιες ήταν οι πληγές των αγαλμάτων καθώς και αποφάσισαν να ελέγχουν 

ταυτόχρονα και να καθοδηγούν τους υπόλοιπους από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, 

συνεργάστηκαν με αυτόν τον τρόπο για έναν κοινό σκοπό.  

Επίσης, δεν υπήρχαν προβλήματα σύνθεσης των ομάδων διότι οι ομάδες επιλέχτηκαν 

με τυχαίο τρόπο και συνδέθηκαν ανάλογα με το χρώμα που είχαν τα παιδιά στα 

καρτελάκια τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο, τα αποτελέσματα της έρευνας συγκρίνονται με την βιβλιογραφία 

με στόχο τη βελτίωση των γνώσεων για την ΝΕ-Τ και την εφαρμογή της στο πλαίσιο 

της πολιτισμικής κληρονομιάς. Τα συμπεράσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

την περαιτέρω βελτίωση του υλικού αλλά και την επέκταση παρόμοιων εφαρμογών για 

τους μαθητές προσχολικής ηλικίας όσο αφορά την μάθησή τους για την ΝΕ-Τ.  

 

7.1. Πρώτη Εφαρμογή 
 

7.1.1. Αποτίμηση μαθησιακών αποτελεσμάτων 

 

Η αποτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών στηρίχθηκε στην 

αξιολόγηση των ημι-δομημένων συνεντεύξεων στα ερωτηματολόγια στο τέλος της 

εφαρμογής της σειράς δραστηριοτήτων καθώς και με την περιγραφές που έδωσαν οι 

μαθητές όσο αφορά τα ιχνογραφήματά τους.  

 

7.1.1.1 Περιγραφή της διαδικασίας του πειράματος. 

 

Από την ανάλυση των ιχνογραφημάτων των μαθητών προσχολικής ηλικίας καθώς και 

από τις προφορικές περιγραφές τους, οι μαθητές περιγράφοντας την πορεία που 

ακολούθησαν για να φτάσουν στην λύση του προβλήματος που τους τέθηκε φαίνεται 

πώς κατανόησαν ό,τι διδάχθηκαν και είναι ικανοί να περιγράψουν επαρκώς την μέθοδο 

αποκατάστασης των μνημείων  με την βοήθεια της ΝΕ-Τ. Είναι άξιο παρατήρησης ότι 

οι μαθητές αποτύπωσαν στα ιχνογραφήματά τους όλους τους παράγοντες που 

συνέβαλαν στο τελικό αποτέλεσμα, με σκοπό την αποκατάσταση των φθορών έχοντας 

έναν συγκροτημένο τρόπο σκέψης, εύρημα που συμφωνεί με τα συμπεράσματα 

παρόμοιων ερευνών (Trundle 2010)   

Οι μαθητές προσχολικής ηλικίας για να προσδιορίσουν την κλίμακα του νανόκοσμου 

όπου  μπήκαν οι ίδιοι και έδρασαν, παρομοίασαν τους εαυτούς τους με «νάνους», 

Επίσης, ονόμασαν το υλικό αποκατάστασης χρησιμοποιώντας μετασχηματισμένους 
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όρους νανογραμματισμού όπως «νανοεξάγωνα» και «νανόκοσμος» για να 

προσδιορίσουν το μικρό του μέγεθος. Το ερευνητικό αυτό εύρημα, συμφωνεί και με 

πρότερες έρευνες (ΠέΪκος, 2016·Πέϊκος, Παπαδοπούλου, Μάνου, 2015 ·Jones et al, 

2013), υποδεικνύοντας ότι οι μαθητές χρησιμοποιώντας το πρώτο συνθετικό της λέξης 

«Νάνο» μπορούν να μιλήσουν για κάτι πολύ μικρό καθώς και ότι τους είναι οικείο, 

ειδικότερα για του Έλληνες μαθητές και χρησιμοποιείται στο καθημερινό λεξιλόγιό 

τους. 

Επιπρόσθετα, οι ιδέες μερικών μαθητών για τον ρόλο των στοιχείων νερού και αέρα, 

φάνηκαν να συνδέονται με καιρικά φαινόμενα καθώς θεώρησαν ότι συμβάλουν στην 

αποκατάσταση των φθορών το οποίο είναι μακριά από τους μαθησιακούς στόχους της 

διδακτικής παρέμβασης.  

 

 

7.1.1.2 Όργανα παρατήρησης  

 

Από τα αποτελέσματα των γραπτών ερωτηματολογίων όσο και από τις περιγραφές των 

μαθητών φαίνεται ότι οι μαθητές προσχολικής ηλικίας αντιλήφθηκαν ότι οι φθορές που 

συζητήθηκαν για τα αγάλματα, είναι μικροσκοπικές με συνέπεια να μη μπορούν να τις 

αντιληφθούν με τις αισθήσεις τους, αλλά μόνο με ένα πολύ ισχυρό όργανο, το 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. 

Συνεπώς, κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, η πλειοψηφία των μαθητών κατανόησε 

ότι χρειάζεται ένα όργανο παρατήρησης για να δουν στην νανοκλίμακα και μάλιστα οι 

περισσότεροι μαθητές αντιλήφθηκαν ότι χρειάζεται κάτι πιο ισχυρό και περίπλοκο από 

έναν φακό. Οι μαθητές, χρησιμοποίησαν την προσομείωση του ηλεκτρονικού 

μικροσκοπίου   του εκθέματος τόσο στην παρατήρηση των μαρμάρινων αγαλμάτων 

όσο και στον έλεγχο για να κλείσουν οι πληγές τους. Φαίνεται να κατανόησαν ότι με 

αυτό είδαν καλύτερα κάτι μικρό που δεν έβλεπαν με τα μάτια τους. Τα αποτελέσματα 

αυτά, είναι σε συμφωνία με προγενέστερες έρευνες τάξεων Δημοτικού σχολείου 

(Πέικος, Μάνου&Σπύρτου,2015·Πέικος, Παπαδοπούλου & Μάνου, 2015). 
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7.1.1.3 Το ενδιαφέρον των μαθητών 

 

Κατά την εφαρμογή, αναγνωρίστηκε υψηλό το ενδιαφέρον των μαθητών. Οι επί τόπου 

παρατηρήσεις επιβεβαιώνουν ότι οι μαθητές ήταν ενεργοί και πρόθυμοι καθ’ όλη την 

διάρκεια της διαδικασίας υποδεικνύοντας την επιτυχή σχεδίαση του εκπαιδευτικού 

προγράμματος. 

Όσο αφορά το επιστημονικό περιεχόμενο που διδάχθηκε, η διάρθρωσή του με 

κατάλληλους μαθησιακούς στόχους (Χαλκιά, 2012) αλλά και η μετατροπή του  σε ένα 

πρόβλημα προς λύση (Σαλβαράς, 2013) φαίνεται πώς κέρδισε το ενδιαφέρον των 

μαθητών και  τους έδωσε επιπλέον κίνητρο να συνεχίσουν και να συμμετάσχουν 

(Bryan et al, 2015). 

Ακόμη, ο χειρισμός ηλεκτρονικού μικροσκοπίου καθώς και υπόδηση ρόλων διέγειρε 

την φαντασία των μαθητών και ικανοποίησε την περιέργειά τους για να διερευνήσουν 

ένα καινούργιο φαινόμενο (Δρογγίτη και συν.,2015) 

Επιπρόσθετα, σημαντικό ρόλο στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών 

φαίνεται να έπαιξε το γεγονός ότι η προσέγγιση της μάθησης έλαβε χώρο σε 

περιβάλλον μη τυπικής εκπαίδευσης, σε ένα επιστημονικό κέντρο το οποίο ήταν 

ελκυστικό ως χώρος για τους μαθητές και τους βοήθησε να μάθουν σε ένα διαφορετικό 

μαθησιακό πλαίσιο (Καριώτογλου 2005·Chang, 2006).  

 

7.1.1.4. Το χρονικό πλαίσιο 

 

Όσο αφορά το επιλεγμένο χρονικό πλαίσιο, κατά την υλοποίηση της διδακτικής 

παρέμβασης χρειάστηκε παραπάνω χρόνος στην κατασκευή του νανο-φαρμάκου από 

τους μαθητές καθώς και η περαιτέρω συζητήσεις που χρειάστηκαν στις επιμέρους 

δραστηριότητες δεν άφησαν χρονικά περιθώρια για περαιτέρω εννοιολογική 

κατανόηση.  
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7.2 Περιορισμοί της έρευνας και προτάσεις για το μέλλον 
 

Για τον σχεδιασμό μιας αναθεωρημένης σειράς δραστηριοτήτων, θα μπορούσαν να 

γίνουν κάποιες αλλαγές για να αποφευχθούν λάθη και οι μαθητές προσχολικής ηλικίας 

να εμπλακούν περισσότερο: 

• στην συζήτηση του μεγέθους των φαινομένων που μελετά η ΝΕ-Τ.   

• στην γνωριμία με τις φθορές διαφόρων υλικών των μνημείων.  

Η σειρά δραστηριοτήτων εφαρμόστηκε πιλοτικά σε 13 μαθητές προσχολικής ηλικίας 

και τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση της διδακτικής παρέμβασης φαίνεται να 

είναι ενθαρρυντικά για την μάθηση του περιεχομένου της ΝΕ-Τ καθώς και για την 

ευαισθητοποίησή τους σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς. Η έρευνά μας είναι μια 

μικρής κλίμακας ποιοτική έρευνα και δεν μπορούμε να εξάγουμε ασφαλή και κυρίως 

γενικά συμπεράσματα. Προκειμένου να βοηθηθεί η εξαγωγή συμπαγών 

συμπερασμάτων ως προς την συνεισφορά της προτεινόμενης μεθοδολογίας, στις 

επόμενες φάσεις εφαρμογής/αξιολόγησης κρίνεται απαραίτητο: 

Α) ως προς τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του δείγματος: 

• να αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών  

• να πραγματοποιηθεί η εφαρμογή της σειράς δραστηριοτήτων σε μαθητές 

Νηπιαγωγείου αλλά και πρώτων τάξεων Δημοτικού σχολείου.  

 

Β) ως προς την προετοιμασία των μαθητών (του δείγματος) 

Είναι σημαντικό:  

• να αυξηθεί ο χρόνος διεκπεραίωσης των δραστηριοτήτων. Στην πιλοτική 

εφαρμογή, ο διαθέσιμος χρόνος για την υλοποίηση της διδακτικής παρέμβασης  

ήταν λίγος με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αρκετός χρόνος για περαιτέρω 

συζήτηση όσο αφορά το μέγεθος και την κλίμακα της ΝΕ-Τ στην οποία 

εργάστηκαν οι μαθητές στην συνέχεια (μέσα στην προσομοίωση).  
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Γ) ως προς την προετοιμασία/συνεργασία με τον φορέα υποδοχής/ερευνητικό 

κέντρο 

• προετοιμασία του προσωπικού των ερευνητών που θα πάρουν μέρος στην 

διδακτική παρέμβαση. Στην 3η δραστηριότητα της διδακτικής παρέμβασης, 

είναι σημαντικό ο/η επιστήμονας που θα εξηγήσει τις επιστημονικές έννοιες 

στους μαθητές να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος/η όσο αφορά τις 

μετασχηματισμένες έννοιες που θα μεταβιβάσει μαζί με την «αφίσα του 

επιστήμονα» και την εξήγηση που πρέπει να δώσει για την διαδικασία που 

χρειάζεται να επιτελέσουν στις επόμενες δραστηριότητες οι μαθητές. 

• Επίγνωση των μαθησιακών στόχων που πρέπει να κατακτήσουν οι μαθητές 

κατά το τέλος της διδακτικής παρέμβασης μέσω συζητήσεων με την 

εκπαιδευτικό.   

Δ) ως προς το εκπαιδευτικό υλικό και την διδακτική παρέμβαση  

• να αυξηθεί ο διδακτικός χρόνος που αφιέρωσαν οι μαθητές στη διδακτική 

παρέμβαση καθώς εκείνος κρίνεται απαραίτητος για την εξαγωγή πιο ασφαλών 

μαθησιακών αποτελεσμάτων από τους μαθητές.  

• να γίνουν αλλαγές έτσι ώστε να κατανοηθεί καλύτερα η νανο-κλίμακα καθώς  

και οι ρόλοι που θα πάρουν οι μαθητές για να φτάσουν στον τελικό στόχο των 

δραστηριοτήτων της διδακτικής παρέμβασης.  Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

τέσσερις μαθητές προτίμησαν δυο άλλα όργανα παρατήρησης. Η παρατήρηση 

αυτή, μπορεί να εκληφθεί ως παρανόηση για το πραγματικό μέγεθος του νάνο.  

Χρειάζεται  να αφιερωθεί περισσότερος χρόνος στους δυο κόσμους, του 

μακρόκοσμου και του νανόκοσμου για να κατανοήσουν περισσότερο τα μεγέθη 

των δυο κόσμων και της νανοκλίμακας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την 

προσθήκη μιας επιπλέον δραστηριότητας της διδακτικής παρέμβασης που έχει 

να κάνει με την σύγκριση πραγμάτων και αντικειμένων που αναφέρονται στο 

παραμύθι της Ξεναγούλας.  Μετά την πρώτη δραστηριότητα της διδακτικής 

παρέμβασης προτείνεται η δραστηριότητα ταξινόμησης και σειροθέτησης 

εικόνων από τους μαθητές για να συζητηθεί η κλίμακα του νάνο 

(αναλυτικότερα στο υποκεφάλαιο 7.2.1.) 
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• Αλλαγές στις απεικονίσεις νερού και αέρα και περαιτέρω εξήγησή τους τόσο 

στην «αφίσα του/της επιστήμονα» όσο και στα καπέλα που θα φορέσουν οι 

μαθητές καθώς φαίνεται να προκάλεσαν παρανοήσεις. Ειδικότερα στην 

απεικόνιση του σύννεφου (αέρας) που δείχνει να φυσάει φαίνεται να μπέρδεψε 

τους μαθητές και να το συνέδεσαν με φυσικά φαινόμενα.  

Κατά το τέλος της διδακτικής παρέμβασης προτείνεται:  

• Η επίσκεψη των μαθητών σε ένα αληθινό εργαστήριο του επιστημονικού 

κέντρου και κατ’ επέκταση η γνωριμία με ένα αληθινό ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο για περαιτέρω κατανόηση των αυθεντικών εργαλείων που 

χρησιμοποιούν οι επιστήμονες για να δουν στην νανοκλίμακα («νανόκοσμος»).  

• Η επαφή των μαθητών και η ψηλάφηση (ή με την χρήση μπατονέτας) σε υγιή 

και τεχνητά διαβρωμένα μαρμάρινα δοκίμια όπως εφαρμόστηκε σε παρόμοια 

εκπαιδευτική δράση της Παπιδά (2012) και η χρήση εποπτικού υλικού με 

φθορές μαρμάρινων γλυπτών. Οι μαθητές μπορούν να αντιληφθούν τις 

συνέπειες των φθορών που υπάρχουν στην νανοκλίμακα με το πέρασμα του 

χρόνου και να διαπιστώσουν ότι είναι εμφανή στα μαρμάρινα γλυπτά (δηλαδή 

στην μακροκλίμακα). Με την προσθήκη της δραστηριότητας αυτής μπορεί να 

αναδειχθεί η σημαντικότητα της προστασίας των μαρμάρινων γλυπτών και η 

σημαντικότητα του πειράματος που επιτέλεσαν για χάρη των δικών τους 

μαρμάρινων γλυπτών στην προσομοίωση.   
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7.2.1. Δραστηριότητα κλίμακας του νάνο 

 

Οι στόχοι της δραστηριότητας είναι οι εξής:  

α) Οι μαθητές να αντιστοιχήσουν  τις εικόνες που βρίσκονται μπροστά τους 

β) Οι μαθητές να ταξινομήσουν σωστά τις εικόνες που τους δίνονται στους δυο 

κόσμους ανάλογα με τα όργανα παρατήρησης.  

Οι μαθητές, αφού ακούσουν προσεκτικά τις συγκρίσεις που γίνονται στο παραμύθι όσο 

αφορά τις «αόρατες» πληγές των μαρμάρινων αγαλμάτων καθώς και την χρήση 

εργαλείων ειδικών για την προβολή των φθορών που δεν μπορούμε να τις δούμε με τα 

μάτια μας, ζητείται από την εκπαιδευτικό να ταξινομήσουν τις εικόνες που τους 

δίνονται σε ένα χαρτόνι ταξινομημένο σε δυο κόσμους, του Νανόκοσμου 

(χρησιμοποιώ το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο για να δω) και του μακρόκοσμου (μπορώ 

να το δω με τα μάτια μου). Έτσι δίνονται στους μαθητές οι ακόλουθες εικόνες: 

     

                  

 

Εικόνα 23: Εικόνες για την ταξινόμησή τους από τους μαθητές. 
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Στην συνέχεια, ακολουθεί επεξήγηση των εικόνων και συζήτηση μέσω ερωτήσεων από 

την πλευρά της εκπαιδευτικού για την κατάλληλη ταξινόμησή τους στους δυο κόσμους 

που υπάρχουν μπροστά τους, ενδεικτικά:  

 

ΜΑΚΡΟΚΟΣΜΟΣ 

 (ο κόσμος που βλέπω με τα μάτια μου) 

 

 

ΝΑΝΟΚΟΣΜΟΣ 

(ο κόσμος που βλέπω μόνο με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο) 

 

 

 

Εικόνα 24: Η αφίσες των δυο κόσμων για την ταξινόμηση των εικόνων από τους μαθητές. 

 

Οι μαθητές ταξινομούν και αιτιολογούν την επιλογή τους. Έτσι συγκεντρώνουν δυο 

αφίσες για την καλύτερη κατανόηση του μεγέθους.                                       

Πίνακας 7: Η αναθεωρημένη διδακτική παρέμβαση 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΩΚΟΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ/ΥΛΙΚΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1Η  Η ιστορία της 

«Ξεναγούλας» 

Προβληματισμός 

των μαθητών και 

μια πρώτη 

προσέγγιση με τα 

μνημεία και την 

σημασία τους για 

εμάς. 

Αφήγηση της Ιστορίας 

 

Συζήτηση με τους 

μαθητές 

• Κούκλα 

Ξεναγούλα 

• Αφήγηση 

ιστορίας 

• Προσομοίωση 

αγαλμάτων και 

νανόκοσμου 

10΄ 

2Η  Παρατήρηση της 

φθοράς στην 

κλίμακα του νάνο 

Κατανόηση του 

μεγέθους και της 

χρήσης του 

ηλεκτρονικού 

μικροσκοπίου 

Προσομοίωση των 

φθορών των 

μαρμάρινων 

αγαλμάτων: 

Παρατήρηση της 

φθοράς του μαρμάρου 

στον νανόκοσμο 

(έκθεμα).  

 

Το ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο για να 

παρατηρήσουν την ρωγμή 

στον νανόκοσμο. 

10΄ 
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 Η κλίμακα του νάνο Γνωριμία με τους 

κόσμους του 

μακρόκοσμου και 

του νανόκοσμου 

και δημιουργία 

αφισών   

Συζήτηση για το 

μέγεθός.  

 

Ταξινόμηση των 

εικόνων  

Εικόνες του μακρόκοσμου 

και του νανόκοσμου από 

την ιστορία της 

Ξεναγούλας. 

10΄ 

3Η  Συνάντηση με τον 

επιστήμονα 

Γνωριμία με το 

επάγγελμα του 

επιστήμονα και 

κατανόηση της 

διαδικασίας του 

πειράματος 

Διατύπωση 

ερωτήσεων προς τον 

επιστήμονα  

Συλλογή πληροφοριών 

για το πρόβλημα της 

Ξεναγούλας 

• φύλλα Α4 

• μαρκαδόροι 

• προτεινόμενες 

εικόνες που θα 

δείξει ο/η 

επιστήμονας 

στα παιδιά 

• αναπαραστάσεις 

νερού και αέρα 

10΄ 

4Η  Αναπαράσταση του 

σχήματος του 

φαρμάκου για τα 

μαρμάρινα 

αγάλματα των 

νανοσωματιδίων 

Ca(OH)2 (υλικού 

αποκατάστασης των 

φθορών) 

Αντιστοίχιση των 

πληροφοριών που 

τους δόθηκαν με 

την διαδικασία του 

πειράματος

  

 

Αναπαράσταση του 

σχήματος του 

φαρμάκου για τα 

αγάλματα 

 

Εφαρμογή του 

φαρμάκου στην 

προσομοίωση του 

νανόκοσμου 

 

Έλεγχος των 

αποτελεσμάτων 

• καπέλα για δυο 

ομάδες παιδιών 

που να έχουν 

αναπαραστάσεις 

του νερού και 

του αέρα. 

• πλαστελίνη 

άσπρη  

• κουπάτ σε 

διάφορα 

σχήματα 

20΄ 

5Η  Ιχνογραφήματα Αποτύπωση της 

διαδικασίας του 

πειράματος στο 

χαρτί και έκφραση 

της εμπειρίας. 

Δημιουργία 

ιχνογραφημάτων για 

την λύση στο 

πρόβλημα της 

Ξεναγούλας και 

καταγραφή των 

συμπερασμάτων. 

• χαρτόνια 

• μαρκαδόροι 

• φωτογραφίες 

μνημείων πριν 

και μετά 

15΄ 

6η  Επίσκεψη στο 

εργαστήριο του/της 

επιστήμονα 

Γνωριμία με το 

αληθινό 

ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο.  

Παρατήρηση του 

εργαλείου και 

συζήτηση για την 

νανοκλίμακα με τον/ 

την επιστήμονα 

 

• ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο 

15΄ 

7η  Οι φθορές των 

μαρμάρινων 

δοκιμίων  

Παρουσίαση των 

φθορών με την 

χρήση μαρμάρινων 

δοκιμίων  

• Παρατήρηση 

και 

ψηλάφηση 

από τους 

μαθητές  

• συζήτηση 

για τις 

φθορές 

• Υγιή και 

τεχνητά 

διαβρωμένα 

μαρμάρινα 

δοκίμια 

• μπατονέτες 

15΄ 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Η ιστορία της Ξεναγούλας  

 
«Μια μέρα που επισκέφτηκα το Μουσείο της  Ακρόπολης, συνάντησα μια κυρία την 

Ξεναγούλα, το επάγγελμά της είναι ξεναγός  η οποία ήταν προβληματισμένη. Την ρώτησα, 

λοιπόν ποιο είναι το πρόβλημά της και εκείνη μου είπε την ιστορία της.  

Μια μέρα που ξεναγούσε τους ανθρώπους που είχαν έρθει από πολύ μακριά για να δουν 

τα αγάλματα που είχε το Μουσείο, άκουσε κάποιος να τις ψιθυρίζει.  

«Βοήθεια! Βοήθησέ μας!»  Η Ξεναγούλα κοίταξε γύρω της αλλά δεν είδε κανέναν. «Προς 

τα εδώ!» Ακούστηκαν κάποιες φωνές. Τότε κατάλαβε ότι αυτές οι φωνές έρχονταν από 

τα μαρμάρινα αγάλματα που βρίσκονταν λίγα μέτρα πίσω της. «Μιλάνε τα αγάλματα;» 

Σκέφτηκε. Τότε εκείνα της είπαν με καθαρή φωνή «Ξεναγούλα, βοήθησέ μας, έχουμε ένα 

πρόβλημα, δεν νιώθουμε καλά.» Η Ξεναγούλα, προβληματισμένη, ρώτησε «Τι συμβαίνει; 

Γιατί δεν νιώθετε καλά;» Τότε τα αγάλματα της εξήγησαν ότι έχουν πληγές στα μαρμάρινα 

σώματά τους. Εκείνη τα παρατήρησε προσεκτικά όμως δεν έβλεπε καμία πληγή πάνω 

τους.  

Τότε εκείνα της αποκρίθηκαν ότι «αυτές οι πληγές είναι διαφορετικές από τις άλλες γιατί 

είναι πολύ-πολύ μικρές. Τόσο μικρές που δεν μπορεί κανείς να τις δει με τα μάτια του.»  

Η Ξεναγούλα τότε μπερδεύτηκε. «Δηλαδή πόσο μικρές μπορεί να είναι;» 

«αυτές οι πληγές είναι μικρότερες και από τα μυρμήγκια. Μικρότερες και από τον κόκκο 

της ζάχαρης. Ακόμη μικρότερες και από την μύτη μιας καρφίτσας. Γιατί αυτές οι πληγές 

βρίσκονται σ έναν μικρότερο κόσμο, ο οποίος βρίσκεται πάνω στα μαρμάρινα σώματά 

μας. Αυτός ο κόσμος λέγεται ΝΑΝΟΚΟΣΜΟΣ» απάντησαν εκείνα.  

Η Ξεναγούλα τότε ξαφνιάστηκε. Δεν είχε ξανακούσει γι’ αυτόν τον μικροσκοπικό κόσμο. 

«Και ποιος μπήκε σ αυτόν τον κόσμο και σας προκάλεσε αυτές τις πληγές;»  

«Οι επιστήμονες που μας έλεγξαν με ένα περίεργο ειδικό εργαλείο είδαν αυτόν τον κόσμο 

και μας είπαν ότι τα καυσαέρια από τα αυτοκίνητα και τα εργοστάσια της Αθήνας 

προκάλεσαν αυτές τις πληγές. Φάνηκαν ανήσυχοι γιατί αυτές οι πληγές εάν δεν 

γιατρευτούν  θα χάσουμε την μορφή και την ομορφιά μας». 

Η Ξεναγούλα τότε στενοχωρήθηκε και σκέφτηκε ότι πρέπει να βρει μια λύση γιατί εάν τα 

αγάλματα καταστραφούν εκείνη θα χάσει το χαμόγελό της και δεν θα έχει τι να δείξει 

στους τόσους πολλούς επισκέπτες που καθημερινά την θαυμάζουν για την πλούσια 

κληρονομιά της χώρας της. Γι’ αυτό και ζήτησε τη βοήθεια από τους επιστήμονες του 

«Δημόκριτου», μήπως μπορούμε να βρούμε μια λύση για αυτά;» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Ιχνογραφήματα μαθητών 
 

 

 

ΜΑΘΗΤΗΣ 1 
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ΜΑΘΗΤΗΣ 2 
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ΜΑΘΗΤΗΣ 3 
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ΜΑΘΗΤΗΣ 4 
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ΜΑΘΗΤΗΣ 5 
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ΜΑΘΗΤΗΣ 6 
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ΜΑΘΗΤΗΣ 7 
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ΜΑΘΗΤΗΣ 8 
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ΜΑΘΗΤΗΣ 9 
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ΜΑΘΗΤΗΣ 10 
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ΜΑΘΗΤΗΣ 11 
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ΜΑΘΗΤΗΣ 12 
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ΜΑΘΗΤΗΣ 13 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Φύλλο Αξιολόγησης  Μαθητών 

 

 

I. Πώς μπορεί η Ξεναγούλα να δει καλύτερα  τις πληγές τους;; Κύκλωσε το 

σωστό. Γιατί; 
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II. Ποιο σχήμα πρέπει να διαλέξουν οι επιστήμονες για να θεραπεύσουν τα 

μαρμάρινα αγάλματα; Πώς μοιάζει το φάρμακο που κάνει καλά τα μαρμάρινα 

αγάλματα; Πώς το ονομάσαμε; Χρωμάτισε το σωστό.  

 

 

 

 

 

 

 

III. Ποια επιπλέον υλικά πρέπει να χρησιμοποιήσουν οι επιστήμονες για να βάλουν 

το φάρμακο μέσα στον νανόκοσμο του υλικού και να το βοηθήσουν να 

γιατρέψει τις πληγές; Μπορείς να τα ζωγραφίσεις; Πώς μπορέσαμε να βάλουμε 

το φάρμακο μέσα στην πληγή; Σε τι μεταμορφωθήκαμε;  

 

 


