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Περίληψη 
H Νανοεπιστήμη-Νανοτεχνολογία Ν-ΕΤ αποτελεί ένα σύγχρονο, καινοτόμο και 

αναδυόμενο χώρο έρευνας. Το περιεχόμενο της Ν-ΕΤ είναι διεπιστημονικό και 

στοχεύει στη δημιουργία υλικών με νέες ιδιότητες, όταν αυτά αποκτήσουν 

διαστάσεις 1-100nm. Όσον αφορά την εκπαίδευση σε περιεχόμενο της Ν-ΕΤ υπάρχει 

δυσκολία σχετικά με την εισαγωγή της σ’ όλες τις βαθμίδες. Η παρούσα εργασία 

ασχολείται με την ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση διδακτικών δραστηριοτήτων 

στο περιεχόμενο της Ν-ΕΤ σε Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

Μετά από έρευνα στην βιβλιογραφία βρέθηκαν προτάσεις για το περιεχόμενο 

που θα πρέπει να διδάσκεται στην δευτεροβάθμια, οι οποίες ονομάζονται Μεγάλες 

Ιδέες (ΜΙ). Επιπλέον, στην βιβλιογραφία εντοπίζονται και επιχειρήματα για την 

εισαγωγή της Ν-ΕΤ στην εκπαίδευση, καθώς και περιορισμένες προτάσεις 

εκπαιδευτικού υλικού σε περιεχόμενο της Ν-ΕΤ. Ακόμα, καταγράφηκαν οι έρευνες 

σχετικά με το πηλίκο επιφάνειας προς όγκο (S/V), καθώς και η  σύνδεση που έχει με 

τις ιδιότητες εξαρτώμενες από το μέγεθος. 

Οι διδακτικές δραστηριότητες αυτής της εργασίας σχεδιάστηκαν με βάση την 

ΜΙ1 «Μέγεθος και κλίμακα» & ΜΙ5 «Ιδιότητες εξαρτώμενες από το μέγεθος». Οι 

διδακτικές δραστηριότητες εφαρμόστηκαν σε δυο μαθήματα συνολικής διάρκειας 3 

ώρες 30 λεπτά και είχαν εποικοδομητικό και διερευνητικό προσανατολισμό. 

Στόχος της έρευνας ήταν να καταγραφούν και να αξιολογηθούν: (1) το πώς 

εξελίχτηκαν οι απαντήσεις των φοιτητών ως προς τη σύνδεση της ταχύτητας 

διάλυσης με το S/V, (2) Ποιες από τις προτεινόμενες διδακτικές δραστηριότητες που 

σχεδιάστηκαν είχαν θετική και ποιες αρνητική εφαρμοσιμότητα. Συμμετέχοντες 

αποτελούσαν 20 φοιτητές Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, οι 

οποίοι παρακολουθούσαν ένα μάθημα ελεύθερης επιλογής. Τα ερευνητικά εργαλεία 

της εργασίας ήταν ένα γραπτό ερωτηματολόγιο (Pre, Post & Post – Post μέτρησης) 

και βιντεοσκόπηση των μαθημάτων. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι καταγράφεται μερική 

θετική εξέλιξη των απαντήσεων των φοιτητών ως προς την σύνδεση της ταχύτητας 

διάλυσης με το S/V. Επιπλέον, όλες οι δραστηριότητες του δεύτερου μαθήματος 

έλαβαν θετικό πρόσημο. 

 

Λέξεις κλειδιά: Νανοεπιστήμη, Νανοτεχνολογία, πηλίκο επιφάνειας προς όγκο, 

ιδιότητες εξαρτώμενες από το μέγεθος, ταχύτητα διάλυσης, διδακτικές 

δραστηριότητες, ιδέες φοιτητών δημοτικής εκπαίδευσης.  
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Abstract 
Nanoscience-Nanotechnology N-ST is a modern, innovative and emerging research 

area. The content of N-ST is interdisciplinary and aims at creating materials with new 

properties when they get down to 1-100nm. One challenge of introducing N-ST in all 

educational levels is that it is difficult to pick the appropriate content that should be 

taught. This work is concerned with the development, implementation and evaluation 

teaching activities in N-ST content at the Department of Primary Education. 

According to the literature review, suggestions were found on the content to 

be taught in the secondary education, which are called Big Ideas (BI). In addition, the 

literature also identifies arguments for the introduction of N-ST in education, as well 

as limited proposals for educational material in N-ST content. As well, surveys of 

surface to volume ratio (S/V), as well as the association of S/V with size-dependent 

properties, were recorded. 

The proposed teaching activities in this study were designed based on BI1 "Size 

and scale" and BI5 "Size dependent properties". The teaching activities were 

conducted in two courses of a total duration of 3 hours and 30 minutes and had a 

constructivist and inquiry orientation. 

The goal of this thesis is to record and evaluate: (1) How did students' answers 

relate to the connection of the dissolution rate to the S/V, (2) Which of the proposed 

teaching activities that were planned had a positive and which had a negative 

feasiblity. Participants were 20 student-teachers of the Department of Primary 

Education, who attended a course of free choice. Research tools were a written pre, 

post & post - post questionnaire and video recording of the lessons. 

Results revealed that student-teachers answers showed a partial positive 

evolution about the connection of the dissolution rate with the S/V. In addition all the 

activities of the second course received a positive feasibility. 

 

Keywords: Nanoscience, Nanotechnology, surface to volume ratio, size dependent 

properties, teaching activities, alternative ideas. 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή – Θεωρητική τεκμηρίωση του ζητήματος 

1.1 Το περιεχόμενο της Ν-ΕΤ- Φαινόμενα, έννοιες, ιδιότητες 
Ακόμα, η ερευνητική κοινότητα δεν έχει καταλήξει σ’ έναν ορισμό για την 

νανοεπιστήμη – νανοτεχνολογία, ο οποίος να είναι κοινά αποδεκτός απ’ όλους τους 

φορείς, όπως βιομηχανία, ερευνητικά κέντρα, χώρες κτλ. (Βιδάλης, Χαριτίδης, 2011). 

Ο Βιδάλης και Χαριτίδης (2011) δίνουν τον ακόλουθο σύντομο ορισμό για την 

νανοεπιστήμη: «Νανοεπιστήμη είναι η μελέτη ατόμων μορίων και δομών με μέγεθος 

από 1 – 100  νανόμετρα (nm) και θεωρείται η βάση της Νανοτεχνολογίας». Επιπλέον, 

οι ίδιοι αναφέρουν ότι η νανοεπιστήμη έχει έντονα διεπιστημονικό χαρακτήρα 

(Φυσική, Βιολογία, Χημεία, Ιατρική κ.λπ.). 

Ένας ορισμός, ο οποίος βρίσκεται συχνά σε εργασίες στη βιβλιογραφία είναι 

ο ακόλουθος πολύ αναφερόμενος ορισμός της νανοτεχνολογίας από το Εθνικό 

Συμβούλιο Επιστημών και Τεχνολογίας των ΗΠΑ (US National Science and Technology 

Council 2000). Ο ορισμός αυτός αναφέρει ότι: «Η ουσία της νανοτεχνολογίας είναι η 

ικανότητα να δουλεύει σε μοριακό επίπεδο, άτομο με άτομο, να δημιουργεί μεγάλες 

δομές με ριζικά νέα μοριακή οργάνωση. Ο στόχος είναι να εκμεταλλευτούν αυτές τις 

ιδιότητες αποκτώντας τον έλεγχο των δομών και κατασκευών σε ατομικά, μοριακά 

και υπερμοριακά επίπεδα και να μάθουν να παράγουν και να χρησιμοποιούν 

αποτελεσματικά αυτές τις δημιουργίες». 

Σύμφωνα με την εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2011) το νανοϋλικό 

ορίζεται ως το υλικό που «έχει τουλάχιστον το 50% των σωματιδίων σε μία ή 

περισσότερες εξωτερικές διαστάσεις εντός της κλίμακας μεγέθους 1 nm — 100 nm».  

H Ν-ΕΤ αποτελεί ένα σύγχρονο, καινοτόμο και αναδυόμενο χώρο έρευνας. 
(Stevens, Sutherland and Krajcik 2009). Η χρήση της σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας 
εποχής, η οποία οδηγεί σ’ ένα σημείο ασυνέχειας με το παρελθόν, τόσο έντονο όπως 
οι εφημερίδες και το διαδίκτυο (Di Sia 2017). Όταν κάποιος δουλεύει μέσα στη 
κλίμακα του Νάνο έχει τη δυνατότητα να παράγει υλικά ιδιότητες, όπως η 
προσκόλληση (Filipponi & Sutherland 2010· Xi et al. 2016), η αλλαγή χρώματος, η 
ευλυγισία, ο αυτοκαθαρισμός, η υπερυδροφοβικότητα (Long et al. 2015), η ηλεκτρική 
αγωγιμότητα, η αντοχή (Jiao et al. 2009) κ.ά. Τα υλικά αυτά θα αναδιαμορφώσουν 
την καθημερινή ζωή των ανθρώπων σε πολλαπλά πεδία όπως υγεία, αθλητισμό, 
καθώς και στην πιο βιώσιμη παραγωγή ειδών πρώτης ανάγκης, όπως φαγητό και 
νερό (Stevens et al. 2009· Han, Xu, Gao 2013).  

Υπάρχουν διάφορα φαινόμενα και δομές στον κόσμο του νάνο. Όπως η 
συγκόλληση του μυδιού (Xi et al. 2016), η αλλαγή χρώματος υλικών, όπως είναι ο 
χρυσός (Kumar & Kumbhat  2016). Το χρώμα των φτερών της πεταλούδας 
Morphonrherenor, η δομή των κοκκάλων, η οποία παρέχει ευλυγισία και αντοχή, το 
φαινόμενο του λωτού, ο αυτοκαθαρισμός και η προσκόλληση της σαύρας Γκέκο 
(Filipponi & Sutherland, 2010), η υπερυδροφοβικότητα του τριαντάφυλλου (Long et 
al. 2015), η ηλεκτρική αγωγιμότητα και αντοχή του γραφένιου (Jiao et al. 2009) κ.α. 

Με βάση την πρόβλεψη του Αμερικανικού Προεδρικού συμβουλίου της 
επιστήμης και τεχνολογίας (President’s Council of Advisors on Science and 
Technology1) μέχρι το 2020 η NET θα συμβάλλει στην βελτίωση της παραγωγής 

 
1 https://www.nano.gov/node/708 

https://www.nano.gov/node/708
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πόσιμου νερού, ιατρικών διαγνώσεων, στοχευμένων θεραπειών και σε πιο 
αποδοτικούς ηλιακούς συλλέκτες (2005). Εκτιμάται ακόμα, ότι μέχρι το 2020 στην 
παγκόσμια οικονομία τα προϊόντα νανοτεχνολογίας θα ξεπεράσουν σε συνολική αξία 
τα 1 τρισεκατομμύρια δολάρια (πάνω από 850 δισεκατομμύρια €) (Roco & Bainbridge 
2001). 

1.2 Εννέα Μεγάλες ιδέες της Stevens 
Εφόσον οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί  που θα βοηθήσουν τους μαθητές να μυηθούν 
στους χώρους της Ν-ΕΤ, αποτελεί προαπαιτούμενο οι ίδιοι να γνωρίζουν τα βασικά 
της Ν-ΕΤ. Τα βασικά αυτά στοιχεία σύμφωνα με τη Stevens και την ερευνητική της 
ομάδα (2009) είναι οι εννέα Μεγάλες Ιδέες της Ν-ΕΤ. Με τον όρο Μεγάλες Ιδέες 
περιγράφονται όλες οι βασικές γνώσεις, στις οποίες ο μαθητής μαζί με τον 
εκπαιδευτικό θα στηριχθεί για την μακρόχρονη εξέλιξη του πρώτου. Οι Ιδέες αυτές 
είναι οι ακόλουθες: Μέγεθος και Κλίμακα (Size and Scale), Δομή της Ύλης (Structure 
of Matter), Δυνάμεις και Αλληλεπιδράσεις (Forces and Interactions), Κβαντικά 
φαινόμενα (Quantum Effects), Ιδιότητες Εξαρτώμενες από το Μέγεθος (Size-
Dependent Properties), Αυτοοργάνωση (Self-Assembly), Εργαλεία και Όργανα (Tools 
and instrumentation), Μοντέλα και Προσομοιώσεις (Models and Simulations) και 
Επιστήμη, Τεχνολογία και Κοινωνία (Science, Technology and Society). Οι 
προαναφερθείσες μεγάλες ιδέες αλληλοσυμπληρώνονται μεταξύ τους. Παρακάτω 
παρουσιάζονται αναλυτικά το περιεχόμενο της κάθε Μεγάλης Ιδέας. 

Η πρώτη Μεγάλη Ιδέα της Stevens είναι το μέγεθος και η κλίμακα. Με τον όρο 
μέγεθος περιγράφεται η ποσότητα από κάτι. Κάθε αντικείμενο έχει μέγεθος σε 
τουλάχιστον μία ή μέχρι και τρεις διαστάσεις. Τα αντικείμενα αυτά ανάλογα με το 
μέγεθος τους χωρίζονται σε κόσμους όπως π.χ. ο Νανόκοσμος. Ο διαχωρισμός γίνεται 
ποσοτικά (π.χ. 1-100 nm τα όρια του Νανόκοσμος) ή ποιοτικά με αντικείμενα που 
αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία αυτών (π.χ. στον Νανόκοσμο ανήκουν το DNA και 
οι μοριακές ενώσεις). Ωστόσο, ο ορατός με το μάτι κόσμος δεν έχει απόλυτα διακριτά 
όρια (π.χ. η ανθρώπινη τρίχα μπορεί να θεωρείται, είτε, ότι ανήκει στον μακρόκοσμο, 
είτε στον μικρόκοσμο). 

Επιπλέον, ακόμα ένα περιεχόμενο αυτής της Μεγάλης Ιδέας περιλαμβάνει τη 
σχέση ανάμεσα στον όγκο και την επιφάνεια. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως το 
πηλίκο είναι δυσανάλογο του μεγέθους. Αν, για παράδειγμα, σ’ ένα σφαιρικό 
αντικείμενο αυξηθεί ο όγκος του κατά χίλια, η επιφάνεια θα αυξηθεί μόνο κατά 
εκατό. Επιπλέον, και το σχήμα του αντικειμένου επηρεάζει τη σχέση ανάμεσα σε 
επιφάνεια και όγκο. Ειδικά, όταν περνάει κανείς στην κλίμακα του νάνο, οι αναλογίες 
επιφάνειας όγκου παίζουν εξαιρετική σημασία για την κατανόηση φαινομένων, όπως 
η προσκόλληση της σαύρας Γκέκο (Filipponi and Sutherland, 2010· Hu, Xia, Dai, 2013) 
και η υπερυδροφοβικότητα του λωτού (Κoch, Barthlott 2009). Σε επόμενη ενότητα 
γίνεται αναλυτική επεξήγηση αυτών των φαινομένων. 

Το μέγεθος και η κλίμακα αποτελούν βασική ιδέα της Ν-ΕΤ, καθώς μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν, ώστε να ορίσουν τη Ν-ΕΤ. Επιπλέον, η κλίμακα στην οποία 
ανήκουν τα αντικείμενα καθορίζει και το είδος των αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους, 
για παράδειγμα στο μακρόκοσμο κυριαρχούν οι βαρυτικές αλληλεπιδράσεις ενώ 
στον νανόκοσμο οι ηλεκτρομαγνητικές (Stevens et al. 2009). 
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Η δεύτερη Μεγάλη Ιδέα που περιγράφει η Stevens είναι η δομή της ύλης. Όλη 
η ύλη αποτελείται από άτομα. Ανάλογα με τον συνδυασμό και την διάταξη των 
ατόμων προκύπτουν και διαφορετικά υλικά με άλλες ιδιότητες, π.χ. το μόριο του 
νερού αποτελείται από δυο άτομα υδρογόνου και ένα άτομο οξυγόνου 
(διαφορετικός συνδυασμός ατόμων). Το κάρβουνο, ο γραφίτης και το διαμάντι, παρ’ 
όλο που αποτελούνται από άτομα άνθρακα, η διαφορά προκύπτει λόγω της 
ξεχωριστής διάταξης αυτών.  

Τα άτομα οποιουδήποτε υλικού βρίσκονται σε συνεχή κίνηση, η οποία είναι 
εξαρτώμενη από την θερμοκρασία του υλικού. Συγκεκριμένα, στην κλίμακα του νάνο 
οι ηλεκτρικές δυνάμεις και η κίνηση των δομικών στοιχείων επηρεάζουν άμεσα το 
σχηματισμό και την λειτουργικότητα των παραγόμενων υλικών. Αυτές οι τυχαίες 
κινήσεις έχουν επιπτώσεις εμφανείς στην νανοκλίμακα, ενώ περνούν απαρατήρητες 
στον μακρόκοσμο. Πλέον, με την βοήθεια νέων οργάνων παρατήρησης, όπως το 
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο αρχίζουν να εξιχνιάζονται τα μυστικά του Νανόκοσμου, 
που θα βοηθήσουν την επιστημονική κοινότητα να αποκτήσουν ένα νέο επίπεδο 
κατανόησης για την δομή και την συμπεριφορά της ύλης. Για να γίνουν αντιληπτές οι 
ιδιότητες των υλικών από τους μαθητές πρέπει πρώτα να κατακτήσουν μια βαθιά 
κατανόηση των δομικών στοιχείων.  

Η αμέσως επόμενη ιδέα που περιγράφεται από τον Stevens είναι οι δυνάμεις 
και οι αλληλεπιδράσεις. Οι τέσσερις δυνάμεις που έχουν βρεθεί ως τώρα στον κόσμο 
είναι οι εξής: βαρυτική, ηλεκτρομαγνητική, ισχυρή και ασθενή πυρηνική. Όπως 
αναφέρθηκε και προγενέστερα στον κόσμο του νάνο κύριο ρόλο μεταξύ 
αλληλεπιδράσεων έχει η ηλεκτρομαγνητική δύναμη. Οι δυνάμεις αυτές έχουν 
πλήθος υποκατηγοριοποίησης, όπως Ιονικές αλληλεπιδράσεις, van der waals, 
ομοιοπολικές, ηλεκτροστατικές κτλ. Η Ν-ΕΤ εκμεταλλεύεται αυτές τις ηλεκτρικές 
δυνάμεις για την παραγωγή νέων υλικών ικανών για την βελτίωση της ποιότητας της 
ζωής των ανθρώπων. Για να μπορούν να παραχθούν αυτά τα υλικά είναι αναγκαία η 
γνώση αυτών των δυνάμεων και αλληλεπιδράσεων. Αν και αυτές οι δυνάμεις δρουν 
στον Νανόκοσμο μερικές φορές τα αποτελέσματα αυτών είναι ορατά στο 
μακρόκοσμο. Παράδειγμα αποτελεί η προσκόλληση της σαύρας Γκέκο (δυνάμεις van 
der waals) ή η προσκόλληση ενός φορτισμένου μπαλονιού στο τοίχο 
(ηλεκτροστατικές).  

Η τέταρτη Μεγάλη Ιδέα είναι τα κβαντικά φαινόμενα. Τα χαρακτηριστικά των 
κβαντικών φαινομένων είναι: 1) η ύλη ταυτόχρονα συμπεριφέρεται ως κύμα και 
σωματίδιο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν ποτέ να οριστούν συγχρόνως η θέση και 
η ορμή ενός σωματιδίου, 2) ωστόσο αυτό που μπορεί να προβλεφθεί είναι η 
πιθανότητα του αποτελέσματος (αυτό ισχύει για την υποατομική, ατομική και νάνο 
κλίμακα), 3) η ενέργεια είναι κβαντισμένη, με άλλα λόγια, μόνο συγκεκριμένα 
«πακέτα» ενέργειας μπορούν να εισαχθούν και να αποβληθούν από ένα σύστημα και 
τέλος 4) η απαγορευτική αρχή του Pauli εμποδίζει την ύπαρξη δύο ηλεκτρονίων στην 
ίδια κατάσταση. Τα κβαντικά φαινόμενα έχουν αξία για τη Ν-ΕΤ, επειδή η κλασική 
μηχανική δεν είναι επαρκής να ερμηνεύσει τα φαινόμενα. Επιπλέον, τα νέα όργανα 
που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη του νάνο προϋποθέτουν την κατανόηση της 
κβαντομηχανικής για να μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη (Stevens et al. 2009). 

Οι ιδιότητες που κατά κύριο λόγο εξαρτώνται από το μέγεθος είναι 

αποτέλεσμα των συνολικών αριθμών των ατόμων ενός υλικού. Τα άτομα σε μικρά 

συμπλέγματα παρουσιάζουν διαφορετικές ηλεκτρικές ιδιότητες σε σχέση με τα 
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μεγάλα κομμάτια του ίδιου υλικού. Τα άτομα ενός υλικού είναι σε συνεχή τυχαία 

κίνηση. Αν τα κομμάτια ενός υλικού γίνουν αρκετά μικρά, η κίνηση των μεμονωμένων 

ατόμων δεν αλληλοεξουδετερώνεται και μπορεί να επηρεάσει τις ιδιότητες του 

υλικού. Πολλές από τις ιδιότητες των υλικών έχουν την δομική τους βάση στην 

νανοκλίμακα. Αν το μέγεθος του υλικού πέσει κάτω από αυτό το όριο για μια 

τουλάχιστον διάσταση, τότε η ιδιότητα γι’ αυτό το υλικό γίνεται «περιορισμένη» και 

έτσι το υλικό είναι ευαίσθητο, τόσο σε μέγεθος, όσο και σε σχήμα (Heath, 1995), π.χ. 

το πόσο εύπλαστος είναι ο χαλκός εξαρτάται ακριβώς απ’ αυτό. Σωματίδια χαλκού 

μικρότερα των 50nm χάνουν αυτή την ευπλαστότητά τους και μετατρέπονται σε 

πάρα πολύ σκληρά υλικά (Hughes and Hansen, 2003). 

Οι τέσσερις πρώτες μεγάλες ιδέες κατηγοριοποιούνται ως θεμέλια γνώση  για 
την κατανόηση φαινομένων στην κλίμακα του νάνο. Οι επόμενες δύο μεγάλες ιδέες, 
δηλαδή οι ιδιότητες εξαρτώμενες από το μέγεθος και η αυτοοργάνωση, 
χρησιμοποιούν έννοιες από τις προηγούμενες μεγάλες ιδέες. Παρακάτω θα 
συνεχιστεί η περιγραφή των επόμενων δύο μεγάλων ιδεών. 

Περνώντας παρακάτω στην πέμπτη Μεγάλη Ιδέα, στις ιδιότητες εξαρτώμενες 
από το μέγεθος, γίνεται σαφές, πως τα αντικείμενα παρουσιάζουν διαφορετικές 
ιδιότητες ανάλογα με την κλίμακα που τα μελετάμε, ένα εντυπωσιακό παράδειγμα 
αποτελεί το χρώμα του χρυσού. Ο χρυσός στην μακροκλίμακα αποκαλύπτεται ως 
κίτρινος. Το εκπληκτικό είναι, ότι στην νανοκλίμακα τα σωματίδια του χρυσού 
αποκτούν κόκκινο χρώμα. Συγκεκριμένα, η ιδιότητα αυτή είναι γνωστή από το κύπελο 
του Λυκούργου, το οποίο μάλιστα έχει κατασκευαστεί πολύ πριν τη δημιουργία της 
Ν-ΕΤ ως πεδίο έρευνας ή τουλάχιστον δεν έχει βρεθεί κάποιο χειρόγραφο της εποχής 
που να κάνει λόγο σε κάτι τέτοιο. Να σημειωθεί, ότι στο κύπελο περιέχονται και 
σωματίδια αργύρου (Freestone, Meeks, Sax, and Higgitt, 2007). Πιο αναλυτικά, νάνο 
σωματίδια χρυσού με μήκος περίπου 2nm έχουν κίτρινο χρώμα, με περίπου 2-5nm 
έχουν πορτοκαλί, με μήκος 15-100nm αποκτά το κόκκινο χρώμα που αναφέρεται και 
προηγουμένως και με 100 nm και πάνω το χρώμα αλλάζει σε ιώδες. Οπότε, πλέον, 
όταν κάποιος ρωτάει «τι ιδιότητες έχει το «χ» αντικείμενο;» μια κατάλληλη απάντηση 
θα ήταν «σε ποια κλίμακα;». Οι αλλαγές των ιδιοτήτων των υλικών στο κόσμο του 
νάνο μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: στις ιδιότητες αυτές που οφείλονται 
στην αναλογία επιφάνειας όγκου (προσκόλληση, σημείο τήξης, ρυθμό αντίδρασης) 
και σ’ αυτές που οφείλονται στο συνολικό μέγεθος του αντικειμένου (οπτικές και 
μαγνητικές ιδιότητες, ηλεκτρική αγωγιμότητα). Η παρούσα Μεγάλη Ιδέα θεωρείται 
νέα και μάλιστα από τις πιο σημαντικές, καθώς αυτές οι νέες και ξεχωριστές ιδιότητες 
των υλικών είναι αποτέλεσμα του μεγέθους τους. Τέλος, ένας από τους πιο γνωστούς 
στόχους των αναλυτικών προγραμμάτων είναι οι μαθητές να είναι ικανοί να 
αναγνωρίζουν τις ιδιότητες των υλικών. Μετά από αυτή τη Μεγάλη Ιδέα, ο στόχος 
αυτός θα έπρεπε να αναδιαμορφωθεί, ώστε να λαμβάνεται υπόψιν το μέγεθος του 
υλικού (Stevens et al. 2009). 

Η έκτη Μεγάλη Ιδέα είναι η αυτό-οργάνωση. Ένα πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουν οι επιστήμονες που ασχολούνται με την παραγωγή νάνο υλικών 
είναι, το πώς να δημιουργούν υλικά πιο αποτελεσματικά και με ακρίβεια. Η 
μεθοδολογία για την παραγωγή των υλικών μπορεί να πάρει δύο δρόμους: Top- 
Down (από πάνω προς τα κάτω) ή Bottom-Up (από κάτω προς τα πάνω). Στην πρώτη 
μέθοδο, από το όλο υλικό αφαιρούν κομμάτια μέχρι να φτάσουν στην επιθυμητή 
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κλίμακα. Αντίστροφα, στη δεύτερη μέθοδο τα υλικά αυτοοργανώνονται μόνα τους 
κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, ώστε να παραχθεί η επιθυμητή οργανωμένη 
δομή.  Η αυτοοργάνωση συναντάται, τόσο και σε τεχνητά περιβάλλοντα, όσο και σε 
φυσικές διαδικασίες (Stevens et al. 2009). 

Η έβδομη Μεγάλη Ιδέα είναι τα εργαλεία και τα όργανα. Οι άνθρωποι 
βιώνουν το κόσμο μέσω των αισθήσεών τους. Ωστόσο, οι αισθήσεις αυτές είναι 
περιορισμένες σε δυνατότητα σύλληψης πληροφοριών. Οι επιστήμονες 
κατασκευάζουν εργαλεία και όργανα ικανά να ξεπεράσουν αυτά τα όρια. Τέτοια 
όργανα είναι τα τηλεσκόπια, οι κεραίες, Μετρητής Γκάιγκερ κτλ. Τα όργανα αυτά 
βοήθησαν στην εξέλιξη της επιστήμης, καθώς άνοιξαν παράθυρα σε κόσμους που 
άλλοτε ήταν άγνωστοι ή είχαν παρερμηνευτεί λόγω της πλάνης των αισθήσεων. 
Τέτοιο όργανο για τον μικρόκοσμο είναι το οπτικό μικροσκόπιο. Ωστόσο, ούτε με το 
οπτικό μικροσκόπιο έγινε αυτή η υπέρβαση, δηλαδή να αποκαλυφθεί ο Νανόκοσμος, 
δεδομένο ότι η λειτουργία του βασίζεται σε φακούς και ακτίνες φωτός για την 
μεγέθυνση μέχρι και τα 0,2μm. Το εργαλείο που έκανε αυτή την υπέρβαση ήταν το 
Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (scanning electron microscope εικόνα 1) που αντί 
για συμβατικούς φακούς αποτελείται από μαγνητικούς φακούς (φτιαγμένους από 
μαγνητικά πεδία) και αντί για φως χρησιμοποιεί δέσμες ηλεκτρονίων επιτρέποντας 
τη μεγέθυνση μέχρι και τα 10nm. Επιπλέον, το Μικροσκόπιο σάρωσης ακίδας 
(scanning probe microscope εικόνα 2) έχει παρόμοια λειτουργία με το ηλεκτρονικό 
μικροσκόπιο σάρωσης με ηλεκτρόνια, απλά εδώ η διαφορά είναι, ότι αντί να σαρώνει 
την επιφάνεια με δέσμη ηλεκτρονίων, χρησιμοποιεί μια ακίδα που περνάει πάνω από 
την επιφάνεια κρατώντας συνέχεια ίδια απόσταση ανεξαρτήτως αυξομειώσεων. Η 
διάμετρος της βελόνας δε ξεπερνάει τα 10nm. Η Stevens και οι συνεργάτες της το 
παραδειγματίζουν με δάχτυλο που διαβάζει braille (σύστημα γραφής και ανάγνωσης 
των τυφλών). 

 

  
Εικόνα 1 Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 

σάρωσης2 
Εικόνα 2 Μικροσκόπιο σάρωσης ακίδας3 

 
Ακόμα, προτείνεται η Μεγάλη Ιδέα των εργαλείων και οργάνων μπορεί να 

διδαχθεί σε συνδυασμό με το μέγεθος και την κλίμακα, καθώς ανάλογα με το 

 
2 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/JEOL_JSM-6340F.jpg 
3 https://www.azom.com/images/equipments/EquipmentImage_49.jpg 
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μέγεθος του αντικειμένου που παρατηρείται, χρησιμοποιείται και διαφορετικό 
εργαλείο για να μελετηθεί (Stevens et al. 2009). 

Η όγδοη Μεγάλη Ιδέα είναι τα μοντέλα και οι προσομοιώσεις. Όπως 
αναφέρθηκε και στην προηγούμενη παράγραφο εξαιτίας των περιορισμένων ορίων 
των ανθρώπινων αισθήσεων, καθώς και του κινδύνου, το κόστος υλικών, 
πολυπλοκότητας, του χρόνου αντίδρασης κ.α., οι επιστήμονες ξεκίνησαν να 
δημιουργούν μοντέλα. Τα μοντέλα αυτά μπορεί να αναπαριστούν ένα φαινόμενο, 
αντικείμενο, μηχανισμό, σύστημα, σχέση κ.α. Μπορούν να είναι απτά ή ψηφιακά. 
Ανάλογα με το στόχο του μοντέλου δίνεται έμφαση σε κάποια σημεία και υστερούν 
άλλα. Είναι δυνατόν για το ίδιο φαινόμενο να δημιουργηθούν πολλαπλά μοντέλα 
ανάλογα με το σημείο εστίασης αυτού. Τα μοντέλα βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη, η 
οποία ακολουθεί τα νέα επιστημονικά δεδομένα. Πρόσθετα, η χρησιμότητά τους 
ποικίλει ανάλογα σε ποια κλίμακα δημιουργήθηκαν π.χ. ένα μοντέλο κλασικής 
μηχανικής χάνει την προβλεψιμότητά του, όταν πάει να εφαρμοστεί σε πεδία της Ν-
ΕΤ, όπου η επιρροή των κβαντικών φαινομένων είναι εμφανής. Στην Ν-ΕΤ τα μοντέλα 
έχουν πληθώρα εφαρμογών, καθώς από την φύση της η κλίμακα του νάνο είναι πολύ 
μακριά από τα όρια των ανθρώπινων αισθήσεων. Μια προσομοίωση είναι ένα 
μοντέλο, στο οποίο οι μεταβλητές είναι προκαθορισμένες. Έτσι, επιτρέπεται η δοκιμή 
μιας μεταβλητής κάτω από ένα σύνολο σταθερών συνθηκών. Ειδικά στην σύγχρονη 
εποχή της πληροφορίας,  στην οποία οι υπολογιστές έχουν ακόμα μεγαλύτερες 
δυνατότητες, είναι ευκαιρία να δημιουργηθούν ακόμα καλύτερες ψηφιακές 
προσομοιώσεις για φαινόμενα της Ν-ΕΤ. Οι μαθητές έχουν δύο κύρια προβλήματα 
κατανόησης όσον αφορά τα μοντέλα: δυσκολεύονται να σχετίσουν  το μοντέλο με 
ένα συγκεκριμένο στόχο, καθώς και να καταλάβουν τους πολλαπλούς τρόπους με 
τους οποίους τα μοντέλα μπορούν να προβλέψουν το κόσμο. Για αυτό το λόγο 
προτείνεται να διδάσκεται η φύση και ο ρόλος των μοντέλων μαζί με το περιεχόμενο 
(Stevens et al. 2009).  

Τέλος, η ένατη Μεγάλη Ιδέα είναι η Επιστήμη, η Τεχνολογία και η Κοινωνία. Η 
παρούσα Μεγάλη Ιδέα διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες, γιατί ασχολείται κυρίως 
με τις προεκτάσεις των εφαρμογών τις Ν-ΕΤ και πώς αυτές επηρεάζουν την κοινωνία. 
Αν ήθελε κανείς να περιγράψει την επιστήμη σίγουρα θα ανέφερε πως είναι μια 
συνεχής διαδικασία παρατήρησης, δοκιμής, εξέλιξης και συνεχής αμφισβήτησης για 
να βελτιωθεί όλο και περισσότερο. Συνεχίζοντας τον ίδιο ειρμό σκέψης ως τεχνολογία 
θα μπορούσε να περιγράφει η ανάπτυξη εργαλείων, διαδικασιών, και συστημάτων 
που επεκτείνουν τις ανθρώπινες δυνατότητες και λύνουν προβλήματα. Η σχέση των 
δύο είναι πολλές φορές μια «συνοδοιπορία» με κάποιες φορές η επιστήμη να ανοίγει 
το δρόμο και άλλες φορές η τεχνολογία να προηγείται της επιστημονικής γνώσης. 
Ωστόσο, μια σημαντική μεταβλητή, η οποία επηρεάζει άμεσα προς ποια κατεύθυνση 
θα εξελιχθούν και με ποιο ρυθμό, είναι οι αποφάσεις που λαμβάνουν τα κυβερνητικά 
στελέχη εκλεγμένα από τη κοινωνία. Ουσιαστικά, όλοι οι πολίτες μέσα από τις 
αποφάσεις τους επηρεάζουν αυτή τη πρόοδο. Τα αποτελέσματα της χρήσης νέων 
επιστημονικών εφαρμογών δεν ήταν πάντα απόλυτα θετικά, καθώς χρειάζονταν 
περαιτέρω έρευνα πριν εφαρμοστούν, για παράδειγμα τα CFCs4 και τα DDT5). H ίδια 

 
4 Οι Φθοροχλωράνθρακες αποτελούν κύριο αίτιο της μείωσης της στιβάδας του Όζοντος (Brasseur 
and Granier, 1992). 
5 Μη βιοδιασπώμενο εντομοκτόνο με αποτέλεσμα να συσσωρεύετε στους ανώτερους καταναλωτές 
προκαλώντας προβλήματα υγείας (Longnecker, Rogan, Lucier, 1997). 
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σκέψη υπάρχει και πάνω στη Ν-ΕΤ. Αν και οι στόχοι της Ν-ΕΤ είναι θετικοί, μπορεί να 
μην έχουν βρεθεί ακόμα οι αρνητικές επιπτώσεις αυτής, καθώς αποτελεί αιχμή του 
δόρατος όσον αφορά τους χώρους της έρευνας στις Φυσικές Επιστήμες. Καθώς οι 
μαθητές ζουν στην κατάλληλη εποχή και βιώνουν τις αλλαγές που θα φέρει η Ν-ΕΤ 
θα πρέπει να κατέχουν επιστημονικό νάνο γραμματισμό, ώστε να λάβουν τις σωστές 
αποφάσεις για αυτούς και τους συμπολίτες τους (Stevens et al., 2009).  

Στο πίνακα που ακολουθεί φαίνονται συνοπτικά οι 9 μεγάλες ιδέες και τα 
στοιχεία του περιεχομένου τους. 

 
Πίνακας 1 Σύνοψη Μεγάλων ιδεών 

Μεγάλη Ιδέα Περιγραφή 

ΜΙ1 Μέγεθος και 
κλίμακα 

Μεταβλητές σχετικές με το μέγεθος και τη γεωμετρία, όπως 
κλίμακα, σχήμα,  διαστάσεις, πηλίκο επιφάνειας προς όγκο. 
Βοηθούν στην περιγραφή της ύλης και στην πρόβλεψη της 
συμπεριφορά της. 

ΜΙ2 Δομή της ύλης 

Τα υλικά αποτελούνται από δομικά στοιχεία και συχνά 
αποτελούν μια ιεραρχία δομών. Άτομα αλληλοεπιδρούν 
μεταξύ τους για να σχηματίσουν μόρια. Άτομα< Μόρια< Δομές 
νανοκλίμακας που αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους. 

ΜΙ3 Δυνάμεις και 
Αλληλεπιδράσεις 

Όλες οι αλληλεπιδράσεις μπορούν να περιγραφούν από 
πολλούς τύπους δυνάμεων, αλλά οι επιπτώσεις κάθε τύπου 
δύναμης αλλάζει ανάλογα με την κλίμακα του αντικειμένου. 
Στη νανοκλίμακα, μια σειρά από ηλεκτρικές δυνάμεις τείνει να 
κυριαρχεί στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ αντικειμένων. 

ΜΙ4 Κβαντικά 
φαινόμενα 

Διαφορετικά μοντέλα εξηγούν και προβλέπουν τη 
συμπεριφορά της ύλης, ανάλογα με την κλίμακα και τις 
συνθήκες του συστήματος. Τα κβαντικά φαινόμενα γίνονται 
έντονα στα χαμηλά όρια της νανοκλίμακας. 

ΜΙ5 Ιδιότητες 
εξαρτώμενες από το 

μέγεθος 

Οι ιδιότητες της ύλης αλλάζουν με την αλλαγή της κλίμακας. 
Ειδικότερα, στην νανοκλίμακα τα υλικά εμφανίζουν νέες 
ιδιότητες που οδηγούν σε νέα συμπεριφορά. Αυτές οι νέες 
ιδιότητες οφείλονται, είτε στη δραματική αύξηση του λόγου 
S/V, είτε στην εμφάνιση των κβαντικών φαινομένων. 

ΜΙ6 Αυτό-οργάνωση 

Κάτω από ειδικές συνθήκες, μερικά υλικά μπορούν να 
συναρμολογήσουν αυθόρμητα οργανωμένες δομές. Αυτή η 
διαδικασία είναι χρήσιμη για τον χειρισμό της ύλης της 
νανοκλίμακας. 

ΜΙ7 Εργαλεία και 
όργανα 

Η ανάπτυξη νέων εργαλείων βοηθάει στην εξέλιξη της 
επιστήμης. Πρόσφατη ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων 
οδήγησε σε νέα επίπεδα κατανόησης της ύλης βοηθώντας τους 
επιστήμονες να ανιχνεύσουν, να κατασκευάσουν, και να 
διερευνήσουν το θέμα της νανοκλίμακας με πρωτοφανή 
ακρίβεια. 

ΜΙ8 Μοντέλα και 
Προσομοιώσεις 

Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν μοντέλα για να απεικονίσουν, 
να εξηγήσουν, να προβλέψουν, και να υποθέσουμε για τις 
δομές, ιδιότητες και συμπεριφορές των υλικών. Το εξαιρετικά 
μικρό μέγεθος και η πολυπλοκότητα της νανοκλίμακας θέτει 
ιδιαίτερα χρήσιμα τα μοντέλα για την μελέτη και την 
διδασκαλία των φαινομένων νανοκλίμακας. 
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ΜΙ9 Επιστήμη 
τεχνολογία και 

κοινωνία 
 

Η επιστήμη εξηγεί το πώς και το γιατί τα πράγματα 
λειτουργούν. Χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να 
εφαρμοστούν οι γνώσεις αυτές, ώστε να βρεθούν λύσεις σε 
προβλήματα και απαντήσεις σε ερωτήσεις κοινωνικού 
ενδιαφέροντος. Καθώς η Ν-ΕΤ εξελίσσεται, οι πολίτες είναι 
αναγκαίο να συμμετάσχουν στην επιστημονική πρόοδο και 
στην λήψη αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο χρήσης νέων 
νανο-τεχνολογιών. 

 
 

1.3 Πηλίκο Επιφάνειας προς Όγκο 

Η παρούσα εργασία εστιάζεται στην έννοια πηλίκο επιφάνειας προς όγκο (S/V), η 

οποία βρίσκεται ως περιεχόμενο στην Μεγάλη Ιδέα 1 (μέγεθος και κλίμακα) και στην 

Μεγάλη Ιδέα 5 (ιδιότητες εξαρτώμενες από το μέγεθος). 

Ειδικότερα, στην ΜΙ1 το περιεχόμενο σχετικά με την επιφάνεια και τον όγκο 

παρουσιάζεται από την μαθηματική οπτική. Ο διπλασιασμός του μεγέθους ενός 

αντικειμένου επηρεάζει την επιφάνεια και τον όγκο δυσανάλογα. Ο Hewitt (2013) 

αυτό το ορίζει ως «φαινόμενο κλίμακας» και πιο συγκεκριμένα γράφει: «η μεταβολή 

του όγκου και του μεγέθους ενός αντικειμένου επηρεάζει την σχέση ανάμεσα στο 

βάρος του, την αντοχή του και το εμβαδόν της επιφάνειάς του». Ουσιαστικά, ως 

φαινόμενο κλίμακας περιγράφεται η ανομοιόμορφη αλλαγή όγκου και επιφάνειας 

ενός αντικειμένου και πως αυτή η ανομοιόμορφη μεταβολή επηρεάζει τις ιδιότητες 

τους σώματος (Hewitt, 2013 σελ. 241). Για παράδειγμα, διπλασιάζοντας το μήκος των 

πλευρών ενός κύβου αυξάνεται ο όγκος πολύ περισσότερο σε σχέση με την 

επιφάνεια του κύβου. Στην ακόλουθη εικόνα 3 αποτυπώνεται αυτή η μεγάλη αύξηση 

στον όγκο σε σχέση με την επιφάνεια μετά από ομοιόμορφο διπλασιασμό του μήκους 

πλευράς. 

 
Εικόνα 3 Φαινόμενο κλίμακας6 

 

 
6 Hewitt, 2013 σελ. 242 Εικόνα 12.15 τροποποιημένη 
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Επιπλέον, ένας τρόπος για να αυξηθεί το πηλίκο επιφάνειας προς όγκο χωρίς 

να αλλάξει το μέγεθος, είναι να τεμαχιστεί η ύλη. Έτσι, ο συνολικός όγκος παραμένει 

σταθερός, αλλά αυξάνεται ραγδαία η συνολική επιφάνεια. Όπως φαίνεται και στην 

Εικόνα 4 όσο πιο τεμαχισμένο είναι ένα σώμα, τόσο μεγαλύτερη επιφάνεια έχει με 

τον ίδιο σταθερό όγκο, οπότε τόσο μεγαλύτερο πηλίκο επιφάνειας προς όγκο έχει 

(Stevens et al. 2009). 
 

 
Εικόνα 4 Τεμαχισμός κύβου για αύξηση πηλίκου επιφάνειας προς όγκου7 

 

Αντίστοιχα, στο περιεχόμενο της ΜΙ5 το S/V σχετίζεται με ιδιότητες που έχουν 

σχέση με την επιφάνεια του υλικού π.χ. συνάφεια. Οι ιδιότητες που κατά κύριο λόγο 

εξαρτώνται από την επιφάνεια είναι αποτέλεσμα της κίνησης των επιφανειακών 

μορίων και του εξαιρετικά μεγάλου πηλίκου επιφάνειας προς όγκο. Όσο μικραίνει το 

μέγεθος του υλικού, τόσο αυξάνεται με ρυθμούς γεωμετρικής προόδου το πηλίκο 

επιφάνειας προς όγκο. Γι’ αυτό, όλες οι ιδιότητες που είναι εξαρτώμενες αυτού του 

πηλίκου μεγεθύνονται, όσο πλησιάζουν την κλίμακα του νάνο (Stevens et al. 2009). 

Στην επόμενη ενότητα, θα γίνει εκτενέστερη περιγραφή αυτών τον ιδιοτήτων. 

1.3.1 Ιδιότητες εξαρτώμενες από το πηλίκο επιφάνειας προς Όγκου  

Η σχέση της επιφάνειας με τον όγκο παίζει ρόλο σε επιστημονικές διεργασίες, όπως 

η ταχύτητα διάχυσης (Diffusion rate), η δραστηριότητα των ενζύμων, η ταχύτητα των 

χημικών αντιδράσεων, η κυτταρική ανάπτυξη και η φυσική των δομών κτιρίων 

διαφορετικών μεγεθών (Taylor, 2009). 

Όπως διατυπώθηκε, στην προηγούμενη ενότητα το πηλίκο επιφάνειας προς 

όγκο αυξάνεται δραματικά, καθώς το υλικό γίνεται μικρότερο. Ως εκ τούτου, 

οποιοδήποτε φαινόμενο που συμβαίνει στην επιφάνεια θα μεγεθυνθεί, όσο 

περισσότερο προσεγγίζει την νανοκλίμακα. Για παράδειγμα, στις χημικές 

αντιδράσεις, τα επιφανειακά άτομα μιας ουσίας αντιδρούν για να σχηματίσουν μια 

νέα ουσία. Αυτό γίνεται προφανές με την οξείδωση των μετάλλων π.χ. στο 

αμαυρωμένο ασήμι (Εικόνα 5), στο πράσινο οξείδιο του χαλκού (Εικόνα 6). H 

αντίδραση αυτή λαμβάνει χώρα στην επιφάνεια του μετάλλου. Τα επιφανειακά 

άτομα αλληλοεπιδρούν με διαφορετικό περιβάλλον σε σχέση με τα εσωτερικά άτομα 

 
7 https://ninithi.files.wordpress.com/2015/06/area.jpg (τροποποιημένη) 
 

https://ninithi.files.wordpress.com/2015/06/area.jpg
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ενός υλικού και φυσικά έχουν λιγότερους δεσμούς μεταξύ τους. Τα επιφανειακά 

άτομα έχουν περίσσια ενέργεια, η οποία ονομάζεται «surface energy». Αυτή η 

ενέργεια συχνά υπολείπεται στο υπόλοιπο υλικό, επειδή επηρεάζει μόνο τα πρώτα 

στρώματα των ατόμων. Η υψηλότερη ενεργειακή κατάσταση των ατόμων της 

επιφάνειας τα καθιστά πιο χημικά αντιδραστικά σε σχέση με τα εσωτερικά άτομα του 

ίδιου υλικού (Stevens et al. 2009). 

Οπότε, αν ένα υλικό κοπεί σε μικρότερα κομμάτια, οδηγεί σε πιο εκτεθειμένη 

επιφάνεια με αποτέλεσμα περισσότερο επιφανειακά άτομα να έχουν υψηλότερη 

ενέργεια επιφάνειας (surface energy). Ως εκ τούτου, η κομματιασμένη ύλη εμφανίζει 

υψηλή δραστικότητα, μείωση του σημείου βρασμού κ.τ.λ. Ο αυξημένος αριθμός 

διαθέσιμων ατόμων σε μια επιφάνεια αυξάνει, επίσης, τον αριθμό των επαγόμενων 

διπολικών αλληλεπιδράσεων που μπορεί να εμφανιστούν, επηρεάζοντας τις 

ιδιότητες προσκόλλησης (Stevens et al. 2009). 

 

  
Εικόνα 5 Αμαυρωμένο ασήμι8 Εικόνα 6 Πράσινο οξείδιο του χαλκού9 

 

Ο λόγος της επιφάνειας προς τον όγκο υπάρχει σε πολλά βιολογικά 

συστήματα. Παραδείγματος χάριν, οι σχέσεις της επιφάνειας προς τον όγκο 

συμβάλλουν στην οριοθέτηση της ζωής ως προς το μέγιστο και το  ελάχιστο μέγεθος 

που μπορεί να φτάσει. Οι οργανισμοί μπορούν να αναπτυχθούν μόνο μέχρι ένα 

ανώτατο όριο. Μετά από αυτό το όριο δεν μπορούν να λειτουργούν πλέον οι βασικές 

βιολογικές και χημικές διεργασίες οδηγώντας συχνά στην κατάρρευση του 

οργανισμού. Για παράδειγμα, ένα έμβρυο πτηνό παίρνει το οξυγόνο του μέσω 

διάχυσης από πόρους στο κέλυφος των αυγών. Έρχεται ένα σημείο, όπου ο όγκος του 

αυγού υπερβαίνει τον ρυθμό που μπορεί να διαχέει το οξυγόνο στο αυγό, αφήνοντας 

το έμβρυο χωρίς επαρκή ανταλλαγή αερίων για να επιβιώσει. Ουσιαστικά, αν 

μεγαλώσει το αυγό μεγαλώνει το τσόφλι, αλλά μεγαλώνει με πολύ ταχύτερο ρυθμό 

το εσωτερικό του αυγού. Το παράδειγμα των ορίων του μεγέθους του αυγού είναι 

μόνο ένα από τα πολλά, όπου εφαρμόζεται η έννοια της επιφάνειας προς τον όγκο 

(Jones and Taylor, 2009﮲ Cohen, Moreh, and Chayoth, 1999). 

 
8 https://cdn9.dissolve.com/p/D1089_175_277/D1089_175_277_1200.jpg 
9 
https://www.thoughtco.com/thmb/SZY5TDwnzJou5qzd_inMHwSb3VY=/768x0/filters:no_upscale():m
ax_bytes(150000):strip_icc()/close-up-of-rusty-metallic-pipe-739244799-
598da707396e5a00103cf56c.jpg 
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Δύο κύριες μεταβλητές παίζουν ρόλο για το πόσο μεγάλη αναλογία 

επιφάνειας προς όγκο έχει ένα σώμα: το μέγεθος, -όπως είδαμε σε προηγούμενη 

παράγραφο-, καθώς και το σχήμα. Όσο πιο επίπεδο είναι το αντικείμενο, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η αναλογία μεταξύ επιφάνειας και όγκου. Τα πλεονεκτήματα της 

μεγάλης επιφάνειας προς τον όγκο στους ζώντες οργανισμούς είναι πολλά. Όσο πιο 

πεπλατυσμένος είναι ο οργανισμός ή το μεμονωμένο κύτταρο, τόσο πιο αποδοτικά 

κάνει την ανταλλαγή ουσιών με το περιβάλλον (Cohen, Moreh, and Chayoth, 1999). 

Παραδείγματος χάριν, τα ερυθρά αιμοσφαίρια έχουν ένα μοναδικό 

πεπλατυσμένο σχήμα. Η επίπεδη επιφάνεια του κυττάρου οδηγεί σε ένα λεπτό 

κέντρο και παχύτερες άκρες. Αυτό το σχήμα δίνει στο ερυθρό αιμοσφαίριο μια πολύ 

μεγάλη επιφάνεια σε σχέση με τον όγκο του (αναφορά των Cohen, Moreh, and 

Chayoth, 1999 to Thibodeau & Patton 1993α). 

Ένας άλλος τρόπος να αλλάξει το σχήμα ενός αντικειμένου είναι να 

επιμηκυνθεί. Η επιμήκυνση αυτή συνοδεύεται από αύξηση της επιφάνειας προς τον 

όγκο και γίνεται αντιληπτή σε πολλά βιολογικά συστήματα (Cohen, Moreh, and 

Chayoth, 1999), π.χ. οι τρίχες των ριζών των φυτών είναι μικροσκοπικές προεκτάσεις 

των επιδερμικών κυττάρων, οι οποίες αυξάνουν σημαντικά την συνολική επιφάνεια 

της ρίζας με αποτέλεσμα να απορροφούν περισσότερες θρεπτικές ουσίες, όπως 

φαίνεται και στις εικόνες 7 & 8 (Taiz & Zeigler 1991). 

 

 
 

Εικόνα 7 Τριχίδια στη ρύζι φυτού10 Εικόνα 8 Κύτταρα ριζικού τριχιδίου11 
 

Μία άλλη μέθοδος για την αύξηση της επιφάνειας σε σχέση με τον όγκο είναι 

να είναι χαραγμένο, ή να έχει "λακκούβες". Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός λακκουβών 

ή ανωμαλιών, τόσο μεγαλύτερη είναι η αύξηση του λόγου επιφάνειας προς όγκο με 

αποτέλεσμα την αποτελεσματικότερη απορρόφηση των ουσιών, το φιλτράρισμα και 

την ταχύτερη ανταλλαγή αερίων, π.χ. Η παρουσία από λάχνες και μικρολάχνες στο 

λεπτό έντερο των θηλαστικών αυξάνει την συνολική επιφάνεια του λεπτού εντέρου 

εκατοντάδες φορές, καθιστώντας το έτσι κύριο κομμάτι πέψης και απορρόφησης των 

θρεπτικών συστατικών (αναφορά των Cohen, Moreh, and Chayoth, 1999 to 

Thibodeau & Patton 1993b). 

Συγκεκριμένα, όπως διατυπώθηκε πριν, η απορρόφηση είναι μια ακόμα 

ιδιότητα που εξαρτάται από την επιφάνεια. Ο λόγος μεγάλης επιφάνειας προς όγκο 

 
10 Κεβρεκίδης, 2018 σελ 72 Εικόνα 4.1.3 τροποποιημένη 
 
11 Κεβρεκίδης, 2018 σελ 73 Εικόνα 4.1.4 τροποποιημένη 
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των πόρων σε υλικά που κατασκευάζονται από υπερ-απορροφητικά πολυμερή, τους 

επιτρέπει να απορροφούν μεγάλες ποσότητες υγρού - έως και 500 φορές το βάρος 

τους - όπως εφαρμόζεται στην ανάπτυξη για πάνες μίας χρήσης (Kabiri et al. 2003). 

1.3.2 Σχέση S/V με την διάλυση 

Η διάλυση είναι μια περίπτωση χημικής αντίδρασης. Η διάλυση μπορεί να 

ερμηνευτεί σύμφωνα με την θεωρία των συγκρούσεων ή την θεωρία της μεταβατικής 

κατάστασης. Η θεωρία των συγκρούσεων ουσιαστικά παρουσιάζει τον τρόπο που 

πραγματοποιούνται οι χημικές αντιδράσεις. Συγκεκριμένα, για να πραγματοποιηθεί 

μια χημική αντίδραση, θα πρέπει τα μόρια της ουσίας Α να συγκρουστούν με αρκετή 

ταχύτητα και σωστό προσανατολισμό με τα μόρια της ουσίας Β, ώστε να σπάσουν 

τους αρχικούς χημικούς δεσμούς της ουσίας Α. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία 

προϊόντων μετά το πέρας της αντίδρασης. 

Σύμφωνα με την θεωρία της μεταβατικής κατάστασης, για να 

πραγματοποιηθεί μια αντίδραση θα πρέπει να σχηματιστεί κατά την σύγκρουση των 

αντιδρώντων ένα ενδιάμεσο προϊόν. Το προϊόν αυτό απορροφά την ενέργεια 

ενεργοποίησης και ονομάζεται ενεργοποιημένο σύμπλοκο. Η ταχύτητα αντίδρασης 

μιας ουσίας επηρεάζεται από τις ακόλουθες μεταβλητές: α) η συγκέντρωση των 

αντιδρώντων, β) η πίεση (αν τουλάχιστον ένα από τα αντιδρώντα είναι σε αέρια 

μορφή), γ) η επιφάνεια επαφής, δ) η θερμοκρασία, ε) η ακτινοβολία και τέλος στ) οι 

καταλύτες (Χημεία Γ γενικού Λυκείου).  

Στην παρούσα εργασία, μελετάμε μόνο το πηλίκο επιφάνειας προς όγκο, και 

επικεντρωνόμαστε στην μεταβλητή, επιφάνεια επαφής. Πιο αναλυτικά, η αύξηση της 

επιφάνειας επαφής ενός στερεού παρέχει αύξηση της ταχύτητας, καθώς μ΄ αυτό τον 

τρόπο αυξάνεται ο αριθμός των ενεργών συγκρούσεων των αντιδρώντων. Έτσι, 

αιτιολογείται, γιατί το χοντρό αλάτι διαλύεται αργότερα από το αλάτι σε σκόνη. Μια 

ακόμα εφαρμογή αυτού του κανόνα γίνεται στο χώρο της υγείας, όπου παράγονται 

χάπια σε μορφή σκόνης για να δρουν πιο γρήγορα από τις ατόφιες ταμπλέτες (Χημεία 

Γ γενικού Λυκείου﮲ Pelikh, et al. 2018﮲ Stevens et al. 2009), π.χ. Ένα θρυμματισμένο 

αναβράζον χάπι, το οποίο έχει αυξημένο πηλίκο επιφάνειας προς όγκο, θα διαλυθεί 

ταχύτερα με αποτέλεσμα να απελευθερώσει ταχύτερα την δραστική ουσία σε 

σύγκριση με ένα αναβράζον χάπι, το οποίο δεν έχει υποστεί θρυμματισμό και έχει 

χαμηλότερο πηλίκο επιφάνειας προς όγκο. 

Ως βιοδιαθεσιμότητα ορίζεται η ποσότητα της φαρμακευτικής ουσία που 

εισάγεται, απορροφάται και δρα εντός του οργανισμού χωρίς να υποστεί 

μεταβολισμό ή να αλλοιωθεί. Αναλογικά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως και το 

«ωφέλιμο φορτίο» του φαρμάκου (Ruby, et al., 1999· Heaney, 2001· Rita & Akhilesh, 

2015· Naidu, et al., 2008) Όσο τεμαχίζεται η ουσία, τόσο αυξάνεται το πηλίκο 

επιφάνειας προς όγκο, άρα τόσο αυξάνεται η διαλυτότητα που κατ’ επέκταση 

αυξάνει τη βιοδιαθεσιμότητα (McClements, 2013). Σε εφαρμογές της Ν-ΕΤ, το 

φάρμακο διατηρείται στην απαιτούμενη κρυσταλλική κατάσταση με μειωμένο 

μέγεθος, αυτό οδηγεί σε αυξημένη ταχύτητα διάλυσης και συνεπώς βελτιωμένη 

βιοδιαθεσιμότητα. Η αύξηση του ρυθμού διάλυσης των σωματιδίων του φαρμάκου 

(μέγεθος σωματιδίων <10μm) σχετίζεται με την αύξηση της επιφάνειας επαφής του 
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φαρμάκου και κατά συνέπεια την ταχύτερη διάλυση από τον οργανισμό (Sandeep, 

2016). Ακολουθεί σύνοψη του επιστημονικού πρότυπου στο Σχήμα 1. 

 
Σχήμα 1 Σύνοψη επιστημονικού προτύπου διάλυσης και βιοδιαθεσιμότητας 

 

1.3.3 Εφαρμογές του S/V 

Υπάρχει πληθώρα εφαρμογών του αυξημένου πηλίκου επιφάνειας προς όγκου. 

Μερικές από τις εφαρμογές αυτές πραγματοποιήθηκαν στην κλίμακα του νάνο και 

συγκεκριμένα, στη δημιουργία νανοσωματιδίων. Τα νανοσωματίδια τυπικά έχουν 

διάμετρο μικρότερη των 200 nm (Xu, Ho, Zhang, Bertrand, Farokhzad 2015). Μία από 

αυτές τις εφαρμογές είναι η ενθυλάκωση της κουρκουμίνης12 σε νανοσωματίδια. 

Αυτή η εφαρμογή επιτρέπει την καλύτερη παράδοσή της, όπου είναι 

απαραίτητη. Λόγω του μικρού τους μεγέθους και του υψηλού λόγου επιφανείας προς 

όγκο, τα νανοσωματίδια μπορούν να περάσουν το φράγμα του δέρματος και να 

δράσουν ενδοκυτταρικά, ιδανικά για τοπική χορήγηση φαρμάκου. Οι in vivo 
13αντιμικροβιακές και θεραπευτικές ικανότητες των νανοσωματιδίων κουρκουμίνης 

σε τραύματα ήταν σημαντικά μεγαλύτερες από αυτές της ελεύθερης κουρκουμίνης. 

Αυτό πιθανότατα σχετίζεται, εν μέρει, με το μικρό μέγεθος και την υψηλή αναλογία 

επιφάνειας προς όγκο των νανοσωματιδίων, διευκολύνοντας την ενισχυμένη 

διέλευση μέσω βιολογικών φραγμών, καθώς και αυξάνοντας τις επιθυμητές 

αλληλεπιδράσεις με τα παθογόνα μικρόβια (Krausz, et al. 2015).  

Στην ακόλουθη εικόνα 9, απεικονίζεται η χρονική εξέλιξη (μέρα 2 κτλ.) ενός 

εγκαύματος στο δέρμα ποντικιού σε σχέση με τον τρόπο θεραπείας του εγκαύματος. 

Η ένδειξη Untreated αναφέρεται στο control group και ουσιαστικά, είναι οι 

φωτογραφίες που ακολουθούν το ποντίκι που δεν έλαβε καμία θεραπεία για το 

έγκαυμα. Το SS αναφέρεται στην θεραπεία με συμβατική αλοιφή. Το curc 

υποδεικνύει την αλοιφή με απλή κουρκουμίνης και τέλος, το Curc-np αναφέρεται στο 

ποντίκι που έλαβε θεραπεία με νανοσωματίδια κουρκουμίνης. Είναι εμφανές, ότι το 

ποντίκι με την θεραπεία με νανοσωματίδια κουρκουμίνης παρουσιάζει την καλύτερη 

και ταχύτερη επούλωση του εγκαύματος. 

Τα νανοσωματίδια κουρκουμίνης παρακάμπτουν τις δυσκολίες που 

σχετίζονται με τη χορήγηση κουρκουμίνης, επιτρέποντας την παράδοση αυτής της 

θεραπευτικής ουσίας, όπου και όταν χρειάζεται. Σε αντίθεση με τις τρέχουσες 

θεραπείες, τα νανοσωματίδια κουρκουμίνης είναι λιγότερο πιθανό να 

δημιουργήσουν ανθεκτικά βακτηριακά στελέχη ή να καθυστερήσουν την επούλωση 

των πληγών. Μάλιστα, οι Krausz, et al. (2015) καταλήγουν στο συμπέρασμα, ότι αυτή 

 
12 Η κουρκουμίνη είναι μια κίτρινη χημική ουσία που παράγεται από τα φυτά Curcuma longa 
(Sharma, Gescher, Steward, 2005) 
13 In vivo ονομάζονται οι διεργασίες, καθώς και τα πειράματα, που εκτελούνται μέσα σε ζωντανό 
οργανισμό (https://en.wikipedia.org/wiki/In_vivo) 

Υψηλός τεμαχισμός Υψηλό S/V Υψηλή διαλυτότητα
Υψηλή 

βιοδιαθεσιμότητα
Ταχύτερη θεραπεία

https://en.wikipedia.org/wiki/In_vivo
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η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να χρησιμεύσει ως ένας νέος τοπικός θεραπευτικός 

παράγοντας για τη μόλυνση των εγκαυμάτων και πιθανώς για άλλους δερματικούς 

τραυματισμούς. 

 

 
Εικόνα 9 Ταχύτερη θεραπεία εγκαύματος με τη χρήση νανωσοματίδων κουρκουμίνης14 

 

Μία ακόμα εφαρμογή είναι η παραγωγή νανοκρυστάλλων. Οι 
νανοκρύσταλλοι αποτελούνται από 100% ενεργή ουσία και τυπικά παράγονται με 
άλεση μεγάλου μεγέθους ουσίας σε μεγέθη κάτω από 100nm. Η αυξημένη επιφάνεια 
βελτιώνει την ταχύτητα διάλυσης της ουσίας. Επιπλέον, τα νανοσωματίδια διαθέτουν 
αυξημένη προσκόλληση στις μεμβράνες των κυττάρων, επειδή η αναλογία 
επιφάνειας προς όγκο αυξάνεται με την μείωση του μεγέθους. Στην περίπτωση 
χορήγησης φαρμάκου αυτό είναι επωφελές, επειδή ένας μεγαλύτερος χρόνος 
συγκράτησης στον τόπο απορρόφησης θα προάγει περαιτέρω την διείσδυση των 
δραστικών ουσιών (Pelikh, et al. 2018). Στην εικόνα 10 αναγράφεται η σύγκριση αυτή.  

Τα αποτελέσματα έρευνας των Pelikh, et al. (2018) αποδεικνύουν, ότι οι 
νανοκρύσταλλοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενισχύσουν την δερματική 

 
14 Krausz, et al. 2015 pp 202 
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διείσδυση των δραστικών ουσιών με τρόπο εξαρτώμενο από το μέγεθος. Οι μικρού 
μεγέθους νανοκρύσταλλοι βελτίωσαν τη διείσδυση των δραστικών ουσιών μέσα στο 
κύτταρο του δέρματος και προήγαγαν μια βαθύτερη διείσδυση της δραστικής ουσίας 
σε βαθύτερες επιδερμικές στιβάδες του δέρματος που έχει δεχθεί το έγκαυμα. 

 

 
Εικόνα 10 Σχέδιο βελτιωμένων ιδιοτήτων νανοκρυστάλλων σε σχέση με το «bulk» υλικό15 

 
Το μέγεθος των σωματιδίων κυριαρχεί και στον ρυθμό μεταφοράς σε νάνο 

(και μίκρο) σωματίδια. Επειδή το εσωτερικό του σωματιδίου του φαρμάκου δεν 
μπορεί να υποβληθεί σε ανάμειξη, η ροή των ενώσεων μέσα ή έξω από το σωματίδιο 
του φαρμάκου λαμβάνει χώρα μέσω διάχυσης. Ως αποτέλεσμα, ο χρόνος μεταφοράς 
μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα του τετραγώνου της ακτίνας του σφαιρικού 
σωματιδίου (ή, σε μη σφαιρικά σωματίδια, με την επιφάνεια). Όσο μεγαλύτερη είναι 
η αναλογία επιφάνειας προς όγκο, τόσο πιο γρήγορος είναι ο ρυθμός μεταφοράς των 
ουσιών (Dan, 2016). 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί, ότι υπάρχουν και κίνδυνοι από τις 
εφαρμογές. Το μεγάλο S/V προσδίδει υψηλή αντιδραστικότητα στα Νανοσωματίδια 
αργύρου (AgNPs) σε βιολογικά συστήματα. Επιπλέον, οι κίνδυνοι για την υγεία που 
προκαλούνται από την έκθεση σε Νανοσωματίδια αργύρου, μπορεί να διαφέρουν 
από τον αντίστοιχο απλό άργυρο. Μικρότερα Νανοσωματίδια αργύρου έχουν 
αυξημένη αναλογία επιφάνειας προς όγκο, πράγμα που διευκολύνει την 
αλληλεπίδρασή τους με άλλες κυτταρικές πρωτεΐνες (Riza ahmed, et al. 2017). 

 

1.4 Εισαγωγή της Ν-ΕΤ στην εκπαίδευση 

1.4.1 Επιχειρήματα για την εισαγωγή της Ν-ΕΤ στην εκπαίδευση 

Οι Jones et al. (2013) αναφέρουν πως η Ν-ΕΤ είναι η νέα «βιομηχανική επανάσταση». 

Μάλιστα τα προϊόντα που δημιουργεί, αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς. Αυτές οι 

νέες εφαρμογές συμβάλουν στη θετική εξέλιξη της καθημερινότητας πολλών 

ανθρώπων. Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητο μια τόσο μεγάλη επιστημονική και 

τεχνολογική εξέλιξη να εισαχθεί στο χώρο της εκπαίδευσης, καθώς ένας από τους 

στόχους των αναλυτικών προγραμμάτων είναι ο επιστημονικός και τεχνολογικός 

 
15 Pelikh, et al. 2018 pp 171 Fig.1 
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γραμματισμός των μαθητών, δηλαδή να γνωρίζουν ένα επιστημονικό-τεχνολογικό 

θέμα αρκετά, ώστε να μπορούν να λάβουν αποφάσεις που θα συμβάλουν θετικά στη 

ζωή την δικιά τους, αλλά και της κοινωνίας (π.χ. φαινόμενο του θερμοκηπίου). 

Αντίστοιχα, θα πρέπει να κατέχουν ένα επίπεδο «νανο-γραμματισμό» (nano-literacy) 

που θα τους επιτρέπει να πράττουν αναλόγως σε θέματα της Ν-ΕΤ (Laherto, 2010). 

Επιπλέον, η Ν-ΕΤ αποτελεί ένα νέο τρόπο για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των 

παλαιών και των σύγχρονων αναλυτικών προγραμμάτων με απώτερο σκοπό να 

αναπτυχθεί η περιέργεια και το ενδιαφέρον των μαθητών για τις φυσικές επιστήμες 

(Lin et al. 2015). 

Έπειτα από μελέτη πάνω στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 

Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης σχετικά με την φυσική και την χημεία, παρατηρήθηκε, 

ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ του μικρόκοσμου και του ατομικού κόσμου. Η ύπαρξη 

αυτού του κενού ευθύνεται για μερικές από τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών 

σχετικά με έννοιες και φαινόμενα της Ν-ΕΤ (Πέικος, Μάνου, Σπύρτου 2015· Stevens 

et al. 2009). 

Σε έρευνα υποστηρίζεται, ότι ο διεπιστημονικός χαρακτήρας της Ν-ΕΤ έχει 

ιδιαίτερη εκπαιδευτική αξία, καθώς ενώνει την καθημερινότητα με τις Φυσικές 

επιστήμες προωθώντας έτσι μια θετική στάση των μαθητών απέναντι στις Φυσικές 

επιστήμες (Chang, 2006). 

Από τους Δρογγίτη, Πέικο, Μάνου (2015) μελετήθηκε το καταστατικό 

ενδιαφέρον των μαθητών σχετικά με έννοιες της Ν-ΕΤ. Συμμετέχοντες ήταν 17 

μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου. Οι μαθητές αυτοί συμμετείχαν σε 

εργαστήρια σχετικά με την Ν-ΕΤ. Έπειτα από μελέτη των αποτελεσμάτων της έρευνας 

υποστηρίζεται, πως το ενδιαφέρον των μαθητών ήταν ιδιαίτερα υψηλό και 

προκλήθηκε εξαιτίας των «νέων γνώσεων και επιστημονικών διαδικασιών» και του 

«περιβάλλοντος μάθησης». 

 

1.4.2 Προσπάθειες εισαγωγή της Ν-ΕΤ στην εκπαίδευση 

Οι προσπάθειες εισαγωγής ξεκινούν από τον διδακτικό μετασχηματισμό του 

περιεχομένου. Σχετική εργασία σε πρόσφατη έρευνα προτείνει διδακτικό 

μετασχηματισμό εννοιών της Ν-ΕΤ. Η εφαρμογή έλαβε χώρα ως επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών. Αρχικά, έγινε έρευνα στην βιβλιογραφία και με βάση κάποια κριτήρια 

κατέληξαν σε μερικά άρθρα. Συγκεντρωθήκαν και παρουσιάστηκαν οι θεμελιώδεις 

έννοιες της Ν-ΕΤ που μπορούν να αποτελέσουν μια δομή περιεχομένου και σχετικών 

στόχων. Επιπλέον, αναφέρονται και εργαστηριακές δραστηριότητες που συμβάλλουν 

υποστηρικτικά στην εισαγωγή του περιεχομένου της Ν-ΕΤ (Manou, Spyrtou, 

Hatzikraniotis, Kariotoglou, 2018). Πιο αναλυτικά, πρώτα, προτείνεται η έννοια του 

μεγέθους και της κλίμακας. Θεωρείται ως θεμελιώδης γνώση και προ-απαιτούμενη 

για τους εκπαιδευτικούς που θα κληθούν να διδάξουν έννοιες της Ν-ΕΤ. Ωστόσο, μετά 

από έρευνες αποδείχθηκε, ότι όσοι διδάσκονται την προαναφερθείσα έννοια 

αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες (Delgado, Stevens, Shin, Krajcik, 2015). Για την 

επίλυση αυτών των δυσκολιών οι Manou et al., (2018) προτείνουν την εισαγωγή της 

έννοιας «εργαλεία». Το συμπεριλαμβάνουν στο περιεχόμενο που διδάσκεται, καθώς 
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μπορεί να αποτελέσει εφόδιο για την διάκριση των τριών κλιμάκων ανάλογα με το 

όργανο παρατήρησης. Επίσης, ένα εργαλείο που σχεδιάστηκε ήταν η σκάλα της 

κλίμακας. Ο εκπαιδευτικός, αρχικά, έβλεπε video σχετικά με τους τρεις κόσμους και 

στην συνέχεια, έπρεπε να τοποθετήσει τα αντικείμενα στο σωστό κόσμο, να 

ονοματίσει τους κόσμους και τέλος, να γράψει το ακριβές μέγεθος του αντικειμένου. 

Επόμενη έννοια που εισάγεται είναι αυτή του μοντέλου. Καθώς, πολλές 

φορές δημιουργούνται παρανοήσεις από τη διδασκαλία μέσα μοντέλων όπως π.χ. να 

θεωρούν το μοντέλο ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου κτλ. και λόγω τού ότι ο 

νανόκοσμος ξεπερνάει τα όρια των ανθρώπινων αισθήσεων, η διδασκαλία μέσων 

μοντέλων κρίνεται απαραίτητη. Οπότε, για να μην δημιουργούνται παρανοήσεις από 

την χρήση αυτών, προτείνεται να διδάσκεται μαζί με το νάνο και η φύση, καθώς και 

η χρήση των μοντέλων. Συγκεκριμένα, προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να παράγουν 

μοντέλα σχετικά με φαινόμενα που εκτυλίσσονται στην νανοκλίμακα, όπως η 

μόλυνση και λοίμωξη από ιό (Manou et al., 2018). 

Η τέταρτη έννοια είναι οι ιδιότητες εξαρτώμενες από το μέγεθος. Φαίνεται, 

ότι οι εκπαιδευτικοί και μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όταν προσπαθούν να 

εξηγήσουν για ποιο λόγο αλλάζουν οι ιδιότητες ενός υλικού στην νανοκλίμακα. 

Υπάρχουν υποθέσεις, ότι οι δευτεροβάθμιοι μαθητές μπορεί να μην έχουν αναπτύξει 

ακόμη τις διανοητικές ικανότητες που απαιτούνται για την κατανόηση του πηλίκου 

επιφάνειας προς όγκου σε περιεχόμενο της Ν-ΕΤ (Bryan et al., 2012). Για την επίλυση 

τέτοιων προβλημάτων προτάθηκε και εφαρμόστηκε μια ποιοτική προσέγγιση του 

πηλίκου επιφάνειας προς όγκου. Η ποσότητα της επιφάνειας προς τον όγκο ορίζει 

την επιφάνεια επαφής δυο υλικών. Για τον ίδιο όγκο, όσο πιο μικρό το μέγεθος ενός 

αντικειμένου, τόσο πιο πολύ επιφάνεια εκτίθεται για επαφή μεταξύ των δυο 

αντικειμένων. Παράδειγμα έγινε με την χρήση του φαινομένου του Λωτού, 

προσκόλληση της σαύρας Γκέκο (Manou et al., 2018). Σε επόμενη ενότητα, γίνεται 

αναλυτική περιγραφή σχετικά με την εκπαιδευτική έρευνα σχετικά με την επιφάνεια 

και τον όγκο. 

Η πέμπτη έννοια αφορά τις εφαρμογές της Ν-ΕΤ. Λαμβάνοντας υπόψιν, ότι η 

ενασχόληση με εφαρμογές της Ν-ΕΤ της καθημερινής ζωής μπορεί να αναπτύξει το 

ενδιαφέρον τους προς την Ν-ΕΤ (Lin et al. 2015). Σύμφωνα με τον παραπάνω 

συλλογισμό σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν οι δραστηριότητες της παρέμβασης. 

Όπως δηλαδή, ότι η νάνο κλίμακα (ιός) επηρεάζει την μακροκλίμακα (άνθρωπος) στη 

καθημερινή ζωή ή ότι το φαινόμενο της προσκόλλησης της σαύρας Γκέκο μπορεί να 

εφαρμοστεί για να δημιουργηθούν γάντια (Manou et al., 2018). 

Τέλος, αυτό που παρατήρησαν ήταν, ότι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν 

στις εργαστηριακές δραστηριότητες παρουσίασαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό και 

ενδιαφέρον για την όλη διαδικασία. Οι ίδιοι σχολίασαν, ότι πλέον και με μερικές 

τροποποιήσεις θα μπορούσαν να διδάξουν τους μαθητές τους τις έννοιες της Ν-ΕΤ 

(Manou et al., 2018). 

 Μια ακόμα προσπάθεια εισαγωγής της Ν-ΕΤ πραγματοποιήθηκε στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, οι Πέικος και Σπύρτου (2017) 

παρουσίασαν τον αρχικό σχεδιασμό διδακτορικής και επικεντρώθηκαν στην 

δημιουργία μια ΔΜΑ (Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας) επηρεασμένοι από 
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STEAM (Επιστήμη-Τεχνολογία-Μηχανική-Τέχνη-Μαθηματικά). Η διατριβή αυτή 

προτάθηκε να επικεντρωθεί στο περιεχόμενο της Ν-ΕΤ και πως αυτό γίνεται 

κατανοητό από μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ο Πέικος (2016), λαμβάνοντας υπόψιν σύγχρονες διδακτικές προτάσεις,  στα 

πλαίσια διπλωματικής εργασίας προτείνει την διδασκαλία περιεχομένου της Ν-ΕΤ. 

Στην ΔΜΑ που προτείνεται το περιεχόμενο, αποτελούνταν από πέντε μεγάλες ιδέες: 

«μέγεθος», «εργαλεία και όργανα», «ιδιότητες εξαρτώμενες από το μέγεθος», 

«μοντέλα» και «εφαρμογές της Ν-ΕΤ». Τα αποτελέσματα της εργασίας έδειξαν, πως 

η εφαρμογή είχε θετικά αποτελέσματα, όσον αφορά την εξέλιξη της νοηματοδότησης 

που έδιναν οι μαθητές στη Ν-ΕΤ. 

 

1.5 Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις σχετικά με την επιφάνεια & όγκο 
Οι Pinard και Chassé (1977) διερεύνησαν την «ψευδοδιατήρηση» του όγκου και της 

επιφάνειας ενός στερεού αντικειμένου για να δουν, αν η συντήρηση ενός από τα δύο 

(επιφάνεια ή όγκος) ενός αντικειμένου θα προκαλούσε εσφαλμένη αντίληψη στην 

συντήρηση του άλλου. Κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι o διαχωρισμός της 

επιφάνειας από τον όγκο δεν ήταν δυνατός μέχρι να κατακτηθεί το αντίστοιχο 

επίπεδο σκέψης (ηλικίας 10 ετών). 

Μια άλλη πτυχή του όγκου μελετήθηκε το 2006 από τον Twidle. O Twidle 

έθεσε το ερώτημα, εάν η έννοια της διατήρησης του όγκου στα στερεά είναι πιο 

δύσκολη από ότι για τα υγρά. Ο Twidle κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι υπάρχει μια 

ιεραρχία εξέλιξης εντός αυτών των εννοιών. Ποιο εύκολα οι μαθητές καταλαβαίνουν 

τη διατήρηση του όγκου όταν το σώμα βρίσκεται σε υγρή κατάσταση, δυσκολεύονται 

αρκετά όταν το σώμα βρίσκεται σε στέρεα κατάσταση και τους είναι πολύ δύσκολο 

να αντιληφθούν ότι ένα σώμα σε αέρια κατάσταση μπορεί να διατηρεί των όγκο του. 

Τέλος, δυσκολία παρουσιάζουν και στην κατανόηση στο ότι ένα σώμα και μετά την 

αλλαγή θέσης του έχει σταθερό όγκο. Αυτά τα συμπεράσματα σχετίζονται με τις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μαθητές, όταν εξετάζουν τη σχέση επιφανειακού 

εμβαδού προς αναλογίες όγκου σε διάφορες επιστημονικές καταστάσεις και μπορεί 

να έχουν επιπτώσεις για διαφορετικές εκπαιδευτικές μεθόδους που εξαρτώνται από 

το γνωστικό επίπεδο των μαθητών. 

Οι σχέσεις της επιφάνειας προς τον όγκο συχνά αντιπροσωπεύονται ως 

αναλογίες ή αναλογίες που μπορούν να συγκριθούν σε διάφορες καταστάσεις. 

Παραδείγματος χάριν, την σύγκριση της επιφάνειας και του όγκου ενός αυγού 

στρουθοκαμήλου με ένα αβγό από κότα (Taylor, 2009). 

Οι περισσότερες από τις μελέτες που διερευνούν την αναλογική συλλογιστική 

έχουν γίνει στην έρευνα για τα μαθηματικά. Οι Jones, Taylor, Broadwell, Minogue 

(2007) υποστήριξαν, ότι για να κατανοήσουν οι μαθητές τις έννοιες της κλίμακας στην 

επιστήμη, απαιτείται αναλογική συλλογιστική. Αυτοί οι ερευνητές διαπίστωσαν, ότι 

η αναλογική σκέψη συσχετίστηκε σημαντικά με την ικανότητα των μαθητών να 

κατανοήσουν τις δυνάμεις του δέκα. 

Επίσης, η δυσκολία επίλυσης προβλημάτων αναλογίας έχει σοβαρές 

επιπτώσεις στην ικανότητα των μαθητών να ακολουθούν επιστημονικές οδηγίες 

(αναφορά της Taylor, 2009 σε Newton and Tobin, 1981). Ιστορικά, η αναλογική σκέψη 
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βασίζεται στην υπόθεση ότι αυτή η ικανότητα συσχετίζεται με το στάδιο ανάπτυξης 

του μαθητή και σύμφωνα με τον Lamon, (1993) η αναλογική συλλογιστική συμβαίνει, 

όταν ένας μαθητής μπορεί να αποδείξει την κατανόηση της ισοδυναμίας της 

κατάλληλης κλίμακας. Οι μαθητές συχνά λύνουν μαθηματικά προβλήματα που 

αφορούν αναλογίες μηχανιστικά, καθώς δεν έχουν κατακτήσει πραγματικά την 

έννοια του λόγου (Heller, Ahlgren and Post, 1989). 

Όπως διατυπώθηκε και παραπάνω, ο λόγος της επιφάνειας προς τον όγκο 

υπάρχει σε πολλά βιολογικά συστήματα (Cohen, Moreh, and Chayoth, 1999). Αυτό 

που έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι, ότι δάσκαλοι και καθηγητές 

αναφέρονται σ’ αυτή την αναλογία χωρίς να γνωρίζουν, αν οι μαθητές 

καταλαβαίνουν ή όχι (Gilbert, Osborne, Fensham 1982). Σύμφωνα με έρευνες, 

μαθητές Λυκείου  που αντιμετωπίζουν συστήματα με βάση αυτή την έννοια έχουν 

δυσκολίες στην κατανόηση, ότι η αλλαγή του σχήματος ή του μεγέθους ενός 

αντικειμένου επιφέρει αλλαγές στην συνολική επιφάνεια του αντικειμένου, τον όγκο 

και τη σχέση μεταξύ επιφάνεια και όγκο (Αναφορά των Cohen, Moreh, and Chayoth, 

1999 σε Cohen 1994﮲ Livne 1996). Επιπλέον, έρευνες στην Ευρώπη έχουν δείξει, ότι 

σχεδόν ένας στους δυο μαθητές λυκείου έχουν την εναλλακτική ιδέα, ότι αντικείμενα 

με το ίδιο σχήμα (π.χ. κύβος) έχουν και ίσο πηλίκο επιφάνειας προς όγκο 

ανεξαρτήτως του μεγέθους τους (Tirosh and Stavy, 1999 ﮲ Van Dooren, De Bock, 

Weyers, and Verschaffel, 2004). Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και 

εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες και είναι: Α) Στη 

κατανόηση ότι η επιφάνεια και ο όγκος αποτελούν ξεχωριστές μεταβλητές. Β) στην 

απομόνωση των μεταβλητών και Γ) στη κατανόηση της αφηρημένης έννοιας της 

αναλογίας. 

Μάλιστα, οι Enochs και Gabel (1984) υποστηρίζουν, ότι οι εκπαιδευτικοί των 

σχολείων σε μεγάλο ποσοστό δεν καταλαβαίνουν τι είναι η επιφάνεια και ο όγκος. 

Συχνά ταυτίζουν τις δυο έννοιες. Η έρευνα κλείνει με το συμπέρασμα, ότι απλά 

διδάσκουν πάνω σε μαθηματικές φόρμουλες με αποτέλεσμα όλη η διδασκαλία τους 

να βασίζεται πάνω σε ωμούς μαθηματικούς υπολογισμούς (Enochs and Gabel 1984).  

Κατά την εξέταση του λόγου επιφάνεια / όγκο είναι απαραίτητο να γίνει 

σαφές, ότι, ενώ σχετίζονται, τόσο η επιφάνεια, όσο και ο όγκος στο ίδιο αντικείμενο, 

καθεμία από αυτές τις μεταβλητές μπορεί να αλλάξει ανεξάρτητα από την άλλη. Οι 

μαθητές αυτό το βρίσκουν πολύ δύσκολο. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται 

να διδάξουν με συγκεκριμένο τρόπο, ότι η επιφάνεια είναι διάφορη του Όγκου (Stavy 

& Tirosh 1996). 

Στην εκπαιδευτική έρευνα της Ν-ΕΤ το S/V δεν εισάγεται αυτόνομα, αλλά σε 

συνδυασμό με διάφορα φαινόμενα και ιδιότητες των υλικών. Για παράδειγμα,  σε 

έρευνα σχετικά με την κατανόηση από φοιτητές του λόγου επιφάνειας προς όγκο και 

της σχέσης του στην αλλαγή ιδιοτήτων στα πλαίσια της Ν-ΕΤ βρέθηκαν 

διαφοροποιήσεις σχετικά με το πόσο κατάλαβαν τη σύνδεση αυτή. Η έρευνα 

μεθοδολογικά χρησιμοποίησε ένα Pre-post ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελούταν 

από 5 έργα. Συμμετέχοντας ήταν 30 φοιτητές τμήματος μηχανικής  και από τους 

οποίους τυχαία επέλεξαν 8 για συνέντευξη. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα 

πλαίσια ενός προπτυχιακού μαθήματος διάρκειας ενός εξαμήνου. Χώρισαν τους 
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φοιτητές ανάλογα με τις απαντήσεις τους σε τρία επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο 

συγκαταλέγονται οι φοιτητές που κατάλαβαν τη σχέση μεταξύ πηλίκο επιφάνειας 

προς όγκο και ιδιότητες υλικών. Στο δεύτερο επίπεδο, οι φοιτητές που κατάλαβαν τη 

σχέση μόνο επιφάνειας και ιδιότητες υλικών και τέλος, στο τρίτο επίπεδο που δεν 

συνέδεσαν καθόλου την σχέση το πηλίκο επιφάνειας προς όγκου με τις ιδιότητες των 

υλικών. Η ανάλυση της έρευνας υποδηλώνει, ότι η διαφοροποίηση στην κατανόηση 

των φοιτητών σχετικά με το πηλίκο επιφάνειας προς όγκο στη Ν-ΕΤ φαίνεται να 

οφείλεται σε περιορισμένη κατανόηση του μηχανισμού μεταξύ αναλογίας 

επιφάνειας προς όγκο και αλλαγής ιδιότητας. Δηλαδή, η κατανόησή τους εξαρτάται 

από τη συγκεκριμένη φύση της ιδιότητας. Π.χ. Αν οι μαθητές κατανοήσουν τον 

μηχανισμό, κυρίως ως έκθεση επιφανειακών μόριο / άτομο (επίπεδο δυο), θα τους 

είναι εύκολο να καταλάβουν, ότι η κοπή σε μικρότερα κομμάτια οδηγεί σε 

μεγαλύτερη έκθεση και συνεπώς υψηλότερη αντιδραστικότητα ή διαλυτότητα. 

Ωστόσο, η κατανόηση της αλλαγής σημείου τήξης απαιτεί όχι μόνο να κατανοήσουμε 

ότι περισσότερα μόρια / άτομα βρίσκονται στην επιφάνεια, αλλά επίσης ότι αυτά τα 

επιφανειακά μόρια / άτομα συμπεριφέρονται διαφορετικά από τα αντίστοιχα 

εσωτερικά μόρια. Επομένως, εάν η κατανόηση των φοιτητών δεν υπερβαίνει την ιδέα 

της «έκθεσης», τότε είναι λιγότερο πιθανό να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ του 

λόγου επιφάνειας προς όγκο και κατά επέκταση του σημείου τήξης ή άλλων 

παρόμοιων ιδιοτήτων (Light, Swarat, Park, and Drane, 2008). 

Βρέθηκε και σε άλλη έρευνα πως μια βαθύτερη κατανόηση του πηλίκου 

επιφάνειας προς όγκο μπορεί να θεωρηθεί ως η προϋπόθεση για την εκμάθηση των 

ιδιοτήτων εξαρτώμενες από το μέγεθος,  καθώς και άλλες προηγμένες έννοιες της Ν-

ΕΤ (Swarat, Light, Park and Drane, 2009). H έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε έχοντας 

ως συμμετέχοντες 16 φοιτητές τμήματος μηχανικής. Η μέθοδος καταγραφής 

δεδομένων ήταν Pre/Post ερωτηματολόγια με απαντήσεις κλειστού τύπου 

πολλαπλής επιλογής και αποτελούνταν από πέντε έργα σχετικά με το πηλίκο 

επιφάνειας προς όγκο. Μετά την συμπλήρωση των Pre ερωτηματολογίων οι φοιτητές 

παρακολούθησαν ένα εξάμηνο μάθημα σχετικά με τη N-ET και στο τέλος κλήθηκαν 

να ξανά συμπληρώσουν το εργαλείο στη Post μέτρηση. Τα ευρήματα της έρευνας 

οδήγησαν στην ανάπτυξη μιας προκαταρκτικής τυπολογίας των αντιλήψεων των 

φοιτητών σχετικά με το πηλίκο επιφάνειας προς όγκο. Τα επίπεδα που 

δημιουργήθηκαν είναι τρία και μπορούν να χωριστούν σε επτά υποκατηγορίες 

αντιλήψεις που χαρακτηρίζονται και διαφοροποιούνται (Swarat, Light, Park and 

Drane, 2009). 

 Τα τρία επίπεδα περιγράφουν μια εξέλιξη των αντιλήψεων από τα λιγότερο 

έως τα πιο εξελιγμένα (Σχήμα 2). Στο τρίτο επίπεδο, βρίσκονται οι  φοιτητές που δεν 

συνδέουν καμία σχέση μεταξύ πηλίκο επιφάνειας/όγκου και αλλαγής ιδιοτήτων, στο 

δεύτερο επίπεδο εκείνοι που συνδέονται μόνο ξεχωριστά συστατικά του πηλίκου 

επιφάνειας/όγκου (π.χ. μόνο όγκο ή μόνο επιφάνειας) και της αλλαγή ιδιότητας των 

υλικών, καθώς και αυτούς του πρώτου επιπέδου που έχουν ολοκληρωμένη 

κατανόηση της σχέσης μεταξύ των δύο (πηλίκου επιφάνειας προς όγκου και αλλαγή 

ιδιοτήτων των υλικών. Για τις υποκατηγορίες  3α και 3β, ενώ και οι δύο δεν συνδέουν 

το πηλίκο επιφάνειας προς όγκο με αλλαγή ιδιοτήτων στη νανοκλίμακα, η 3α 
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αναγνωρίζει ότι οι ιδιότητες αλλάζουν, όσο το μέγεθος μειώνεται, ενώ το 3β δεν το 

κάνει. Οι τρεις υποκατηγορίες εντός του δεύτερου επιπέδου  βλέπουν τη σύνδεση 

μεταξύ τους επιφάνειας/ όγκου  και αλλαγής ιδιοκτησίας, αλλά διαφέρουν όσον 

αφορά το, αν η επιφάνεια ή ο όγκος είναι υπεύθυνα για την αλλαγή των ιδιοτήτων. 

Η υποκατηγορία 2γ επικεντρώνεται αποκλειστικά στην έκθεση επιφάνειας. Η 

υποκατηγορία 2β ασχολείται με την επιφάνεια έκθεσης μορίων και από την συνολική 

επιφάνεια και η υποκατηγορία 2α συνδέει, τόσο την επιφάνεια, όσο και τον όγκο 

σχετικά με την αλλαγή ιδιότητας, αλλά ξεχωριστά χωρίς να τα συνδέσει σε πηλίκο. 

Μέσα στο πρώτο επίπεδο, ο καθένας κατανοεί ότι είναι ο λόγος μεταξύ επιφάνειας 

και όγκου που εξηγεί την αλλαγή ιδιότητας, η υποκατηγορία 1α είναι πιο περίπλοκη 

από την υποκατηγορία 1β στο ότι κατανοεί τον μηχανισμό πίσω από το πηλίκο και 

την αλλαγής ιδιότητας, δηλαδή τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των επιφανειακών 

μορίων σε σχέση με τα εσωτερικά μόρια του αντικειμένου (Swarat, Light, Park and 

Drane, 2009). 

 
Σχήμα 2 Επίπεδα κατανόησης και υποκατηγορίες επιπέδων σχετικά με το πηλίκο 

επιφάνειας προς όγκο και ιδιότητες των υλικών κατά Swarat, Light, Park and Drane, 2009 
  

Επίπεδο 3 δεν συνδέουν καμία σχέση μεταξύ πηλίκο επιφάνειας/όγκου και αλλαγής 
ιδιοτήτων

•3Α αναγνωρίζει ότι οι ιδιότητες αλλάζουν, όσο το μέγεθος μειώνεται

•3Β ΔΕΝ αναγνωρίζει ότι οι ιδιότητες αλλάζουν, όσο το μέγεθος μειώνεται

Επίπεδο 2 συνδέονται μόνο ξεχωριστά συστατικά του πηλίκου επιφάνειας/όγκου (π.χ. 
μόνο όγκο ή μόνο επιφάνειας) και της αλλαγής της ιδιότητας των υλικών

•2Γ επικεντρώνεται αποκλειστικά στην έκθεση επιφάνειας

•2Β ασχολείται με την επιφάνεια έκθεσης μορίων και από την συνολική επιφάνεια 

•2Α συνδέει, τόσο την επιφάνεια, όσο και τον όγκο σχετικά με την αλλαγή ιδιότητας, αλλά ξεχωριστά 
χωρίς να τα συνδέσει σε πηλίκο

Επίπεδο 1 ολοκληρωμένη κατανόηση της σχέσης μεταξύ των δύο

•1Α κατανοεί τον μηχανισμό πίσω από το πηλίκο και την αλλαγή ιδιότητας, δηλαδή τα διαφορετικά 
χαρακτηριστικά των επιφανειακών μορίων σε σχέση με τα εσωτερικά μόρια του αντικειμένου

•1Β Κατανοεί μόνο τη σχέση πηλίκου επιφάνεις / όγκο χωρίς να επικεντρωθεί στα επιφανειακά μόρια
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Κεφάλαιο 2: Μέθοδος 
Σ’ αυτό το κεφάλαιο, αρχικά περιγράφεται το πλαίσιο της έρευνας. Στην συνέχεια, 

διατυπώνονται τα ερευνητικά ερωτήματα, καθώς και ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη 

της παρέμβασης. Περιγράφεται το πλήθος των συμμετεχόντων, καθώς και τα μέσα 

συλλογής δεδομένων. Ακολουθεί η περιγραφή της διαδικασίας συλλογής δεδομένων 

και περιγράφεται αναλυτικά η διδασκαλία της παρέμβασης σε 2 κομμάτια. 

Παρουσιάζεται η μέθοδος ανάλυσης δεδομένων των ερωτηματολογίων και τα 

επίπεδα κατανόησης των φοιτητών και τέλος, παρουσιάζεται και η μέθοδος 

ανάλυσης δεδομένων των Video. 

2.1 Πλαίσιο της έρευνας 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια πανεπιστημιακού μαθήματος επιλογής και 

απευθύνεται σε φοιτητές Παιδαγωγικού Τμήματος. Η όλη διαδικασία εκτελέστηκε 

εντός του εργαστηρίου της Φυσικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Οι 

φοιτητές ήταν χωρισμένοι σε ομάδες των πέντε και τεσσάρων ατόμων. 

2.1.1 Τα ερευνητικά ερωτήματα 
 

1) Πώς εξελίχτηκαν οι απαντήσεις των φοιτητών ως προς την σύνδεση της 

ταχύτητας διάλυσης με το πηλίκο S/V? 

2) Ποιες από τις διδακτικές δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν είχαν θετική και 

ποιες αρνητική εφαρμοσιμότητα; 

 

2.1.2 Σχεδιασμός και η ανάπτυξη παρέμβασης 

Όπως αναδεικνύει το σχήμα 3, αρχικά, πραγματοποιήθηκε έρευνα στη βιβλιογραφία 

μέσα από μηχανές αναζήτησης (όπως το google scholar, το scopus, το εθνικό αρχείο 

διδακτορικών διατριβών), πρακτικά συνεδρίων (Πανελληνίων Συνέδριων της 

ΕΝΕΦΕΤ), βιβλία κτλ. Συγκεντρώθηκε υλικό για το επιστημονικό περιεχόμενο του 

θέματος, αλλά και έρευνες που αποδείκνυαν τις δυσκολίες των μαθητών, φοιτητών 

και εκπαιδευτικών για το θέμα. Ενδεικτικές λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν 

ήταν «nanotechnology», «education», «Surface-area-to-volume ratio», 

«implementation of nanotechnology», «educational-material», «alternative-ideas-of-

surface-to-volume-ratio», «the-need-of-nanotechnology-in-educational-materials», 

«size-dependent-properties-of nanomaterials». Tα χρονικά φίλτρα που τέθηκαν ήταν 

έρευνες από το 1980–2019. Για εφαρμογές του πηλίκου επιφάνειας προς όγκο τα 

φίλτρα περιορίστηκαν στο 2010 με 2019 για να υπάρχει καινοτομία στα 

αποτελέσματα των εφαρμογών. 

Επιπλέον, λήφθηκαν υπόψιν και εκπαιδευτικές προτάσεις που είχαν 

πραγματοποιηθεί προγενέστερα για τις ιδιότητες εξαρτώμενες από το μέγεθος. 

Ωστόσο, ο αριθμός αυτών ήταν περιορισμένος και απευθύνονταν σε φοιτητές 

τμημάτων μηχανικής και δεν περιέγραφαν τις δραστηριότητες ή τα μαθήματα που 

διεξήχθησαν (Light, Swarat, Park, and Drane, 2008· Swarat, Light, Park and Drane, 

2009). Ακόμα, βρέθηκε ένα αποτέλεσμα για εκπαιδευτικό υλικό στην ελληνική 
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βιβλιογραφία. Ήταν μια σειρά προτεινόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με 

τίτλο «Εφαρμογές της Νανοεπιστήμης και της Νανοτεχνολογίας» (Μιχαηλίδη, 

Σγουρό, Σταύρου, Αλεξόπουλο και Τρουμπετάρη, 2015). Οι εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες αναπτύχθηκαν από την ελληνική ερευνητική ομάδα στα πλαίσια του 

ευρωπαϊκού προγράμματος IRRESISTIBLE για μαθητές πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συνολικά, προτάθηκαν 4 δραστηριότητες σχετικά με 

το S/V. Το θέμα της κάθε δραστηριότητας ήταν το ακόλουθο: «Χημική αντίδραση 

πατάτας με υπεροξείδιο του υδρογόνου», «τεμαχίζοντας χάρτινους κύβους», 

«διάλυση αναβράζοντας δισκίου στο νερό» και «καύση ατσαλιού».  

Επιπλέον, ο σχεδιασμός της παρέμβασης έγινε με βάση τον συνδυασμό του 

εποικοδομητικού (Phillips, 2000) και διερευνητικού μοντέλου διδασκαλίας (Wenning, 

2005). Συγκεκριμένα καταγράφηκαν οι αρχικές ιδέες των φοιτητών με στόχο να 

δημιουργηθούν κατάλληλα εκπαιδευτικά υλικά αποσκοπώντας στη βελτίωση ή/και 

την αλλαγή των αρχικών ιδεών. Όσον αφορά το διερευνητικό περιβάλλον, τα 

ερωτήματα θέτονταν από τον εκπαιδευτικό και οι δραστηριότητες που κλήθηκαν να 

εκτελέσουν οι φοιτητές, είχαν σαφείς οδηγίες στα φύλλα εργασίας τους. 

Με βάση τα παραπάνω έγινε επιλογή και τροποποίηση των δραστηριοτήτων 

του προγράμματος IRRESISTIBLE. Ειδικότερα οι δραστηριότητες «τεμαχίζοντας 

χάρτινους κύβους» και «διάλυση αναβράζοντας δισκίου στο νερό» συμβάλανε ως 

βάση για τη σχεδίαση δύο δραστηριοτήτων: «Τι μυστικό κρύβουν οι πολλοί μικροί 

κύβοι;», «Ερευνούμε ποιο χάπι διαλύεται ταχύτερα» αντίστοιχα (βλ. σελ. 52 & 54 ).  

Παράλληλα λαμβάνοντας υπόψη ότι το πηλίκο επιφάνειας προς όγκο 

επηρεάζει την καθημερινή ζωή αναπτύχθηκαν δραστηριότητες στις οποίες γίνεται 

σύνδεση του S/V με ιατρικές εφαρμογές, καθώς και με την ταχύτητα θεραπείας. Για 

παράδειγμα  όλοι έχουν εμπειρία από τον πονοκέφαλο. 
 

 
 

Σχήμα 3 Πορεία σχεδιασμού 
 

Στο σχήμα 4 αναγράφεται ο εννοιολογικός χάρτης του επιστημονικού 

περιεχομένου. Μετά την μελέτη των 9 Μεγάλων Ιδεών (Stevens et al., 2009) 

Επιστημονικό περιεχόμενο 

Πλαισιοποίηση 

περιεχομένου Κεντρική Ιδέα 

Μετασχηματισμένο 

Περιεχόμενο για 

Διδασκαλία 

Έρευνα για τις 

δυσκολίες των 

εκπαιδευτικών 

και μαθητών 

Δόμηση 

περιεχομένου σε 

μαθησιακούς 

στόχους 
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αποφασίστηκε, ότι θα επιλεγεί η ΜΙ1 (μέγεθος και κλίμακα) και η ΜΙ5 (Ιδιότητες 

εξαρτώμενες από το μέγεθος). Η έρευνα επικεντρώθηκε στην ΜΙ1 και ειδικότερα στο 

πηλίκο επιφάνειας προς όγκο (S/V). Στην ΜΙ5 προσοχή δόθηκε στις ιδιότητες που 

εξαρτώνται από την αναλογία επιφάνειας–όγκου και ειδικότερα στην ταχύτητα 

αντίδρασης (διάλυση και βιοδιαθεσιμότητα). 

 
Σχήμα 4 Εννοιολογικός χάρτης επιστημονικού περιεχομένου 

 

Στόχος της παρέμβασης ήταν οι φοιτητές να διαμορφώσουν τον ακόλουθο 

μετασχηματισμένο συλλογισμό για τις ιδιότητες εξαρτώμενες από το μέγεθος και 

συγκεκριμένα:  Ότι, εφόσον το μέγεθος του τεμαχισμένου φαρμάκου είναι μικρό, 

αυξάνεται το S/V, με συνέπεια να αυξήσει τη ταχύτητα διάλυσης, άρα καταλήγει ο 

ασθενής να έχει ταχύτερη θεραπεία σχήμα 5. Σε σύγκριση με το σχήμα 1 (βλ. σελ. 22) 

γίνεται σαφές ότι δεν γίνεται κάποια αναφορά στην βιοδιαθεσιμότητα, ούτε στο 

τεμαχισμό. 

 

Σχήμα 5 Σύνοψη Διδακτικού μετασχηματισμού επιστημονικού περιεχομένου  
 

9 
Μεγάλες 

ιδέες

ΜΙ1 
Μέγεθος 

και 
κλίμακα

Κλίμακα

Σχήμα

Μέγεθος
S/V

Διαστάσεις

ΜΙ5 
Ιδιότητες 

εξαρτώμενε
ς απο το 
μέγεθος

Συνολικό 
μέγεθος

Οπτικές 
ιδιότητες

Μαγνητικές 
ιδιότητες

Ηλεκτρική 
αγωγιμότητα

S/V

Προσκόλληση

Τήξη

Ταχύτητα 
αντίδρασης

Διάλυση

Βιοδιαθεσιμότητα

Υψηλό S/V
Υψηλή 

διαλυτότητα
Ταχύτερη 
θεραπεία
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2.2 Συμμετέχοντες 
Συμμετέχοντες ήταν 20 φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), από τους οποίους, οι 14 ήταν 

γυναίκες και οι 6 άντρες. 13 βρίσκονταν στο έβδομο (Ζ) εξάμηνο των σπουδών τους, 

7 βρίσκονταν στο πέμπτο (Ε) εξάμηνο. Επιπλέον, το μεγαλύτερο κομμάτι των 

φοιτητών προέχονταν από θεωρητική κατεύθυνση (17), ένας από θετική κατεύθυνση, 

δύο από οικονομικά και πληροφορική (Πίνακας 2). Τέλος, όλοι οι φοιτητές είχαν 

δηλώσει συμφωνία για την συμμετοχή τους στην έρευνα και την επεξεργασία των 

δεδομένων που μας παρείχαν, κρατώντας φυσικά την πλήρη ανωνυμία αυτών. Οι 

φοιτητές αποτέλεσαν βολικό δείγμα, καθώς όλοι τους παρακολουθούσαν το ίδιο 

μάθημα επιλογής. 

Πίνακας 2 Χαρακτηριστικά του δείγματος 
 

Φύλο 

Άνδρες = 6 Γυναίκες = 14 

 

Εξάμηνο Σπουδών 

Ε = 7 Ζ = 13 

 

Κατεύθυνση Λυκείου 

Θεωρητική = 17 

Θετική = 1 

Οικονομικά και πληροφορική = 2 
 

 

 

2.3 Μέσα συλλογής δεδομένων 
Στην εικόνα 11 φαίνεται η ερώτηση στο ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους 

φοιτητές. 

«Όταν έχουμε έντονο πονοκέφαλο προτείνεται να 
πάρουμε αναβράζον χάπι για πιο γρήγορη ανακούφιση 
από το πόνο, αντί για αδιάλυτο χάπι. Ποια νομίζεις ότι 
μπορεί να είναι η αιτία της γρήγορης ανακούφισης; Στο 
πλαίσιο παρακάτω περίγραψε με λέξεις και σχήμα.»  

Εικόνα 11 
 

Το ίδιο έργο δόθηκε σε post μέτρηση πέντε βδομάδες μετά το πέρας της 

παρέμβασης, καθώς και σε post-post μέτρηση 2,5 μήνες μετά τη συμπλήρωση των 

Post ερωτηματολογίων. Επιπλέον, δεδομένα συγκεντρώθηκαν με την 

μαγνητοσκόπιση των παρεμβάσεων.  

2.4 Περιγραφή της παρέμβασης  
Η παρούσα διδασκαλία εκτελέστηκε σε δυο ξεχωριστά μαθήματα, το πρώτο από το 

δεύτερο μάθημα είχαν διαφορά δυο εβδομάδων. Ουσιαστικά, το πρώτο μάθημα 
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στόχευε, αρχικά, να αναδείξει τις αρχικές απόψεις των φοιτητών σχετικά με την 

χρήση ιατρικού υλικού και έπειτα, στην εισαγωγή πρώτα ποιοτικά και στην συνέχεια 

ποσοτικά του πηλίκου Επιφάνειας προς Όγκου. Στο δεύτερο μάθημα, στόχος ήταν η 

διερεύνηση της διαλυτότητας μιας ουσίας σε σχέση με το πηλίκο της επιφάνειας προς 

τον όγκο. Τέλος, στόχος της διδασκαλίας ήταν η σύνδεση της ταχύτερης διάλυσης 

εξαιτίας του S/V με εφαρμογές της Ν-ΕΤ στην ιατρική. 

Το πρώτο μάθημα (Πίνακας 3) αποτελούταν από 3 Διδακτικά επεισόδια (Δ.Ε.). 

Στην πρώτη στήλη του πίνακα 3 φαίνονται οι θεματικές του κάθε Δ.Ε. Επίσης, 

φαίνονται οι φάσεις, οι αντίστοιχες δραστηριότητες και η χρονική διάρκεια του κάθε 

Δ.Ε. 
Πίνακας 3 Πρώτο μάθημα παρέμβασης 

Πρώτο Μάθημα 
Διδακτικά 
Επεισόδια 

Φάσεις Δραστηριότητες Στόχοι 
Εκτεινόμενος 

χρόνος (Λεπτά) 

Μεγάλο ή 
μικρό Χάπι; 

Ανάδειξη 
αρχικών 

απόψεων 

Μεγάλο ή μικρό 
χάπι 

Να αναδειχθούν 
οι αρχικές 

απόψεις για το 
αν το μέγεθος 

και ποιες άλλες 
μεταβλητές 

παίζουν ρόλο 
στην επιλογή 

30 

Ποιοτική 
προσέγγιση 
του πηλίκου 
Επιφάνειας 
προς Όγκου 

Επεξεργασία 
δεδομένων 

Ποιες πατάτες 
έχουν 

περισσότερη 
φλούδα; 

Να ξεχωρίσουν 
ότι ίδιος όγκος, 

κομματιασμένος 
έχει μεγαλύτερη 

επιφάνεια 

25 

Ποσοτική 
προσέγγιση 
του πηλίκο 
Επιφάνειας 
προς Όγκου 

Επεξεργασία 
δεδομένων 

Όταν κάτι 
μεγαλώνει 

μπορεί 
ταυτόχρονα να 

μικραίνει κάπου 
αλλού; 

Να υπολογίζουν 
ποσοτικά το 

πηλίκο 
επιφάνειας 

προς όγκο σε 
κύβο 

45  

Επεξεργασία 
δεδομένων 

Να καταλήξουν, 
ότι, όσο 

μικραίνουν οι 
διαστάσεις, 

τόσο αυξάνεται 
το πηλίκο της 
επιφάνειας 
προς όγκο 

 

Το δεύτερο μάθημα (Πίνακας 4) αποτελούνταν από 4 Δ.Ε. Στην πρώτη στήλη 

του πίνακα 4 φαίνονται οι θεματικές του κάθε Δ.Ε. Ανάλογα στοιχεία με τον πίνακα 3 

παρουσιάζονται και στον πίνακα 4. 
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Πίνακας 4 Δεύτερο μάθημα παρέμβασης 

Δεύτερο Μάθημα 

Διδακτικά 
Επεισόδια 

Φάσεις Δραστηριότητες Στόχοι 
Εκτεινόμενος 

χρόνος 
(Λεπτά) 

Όλο το 
περιεχόμενο 
του πρώτου 

Μέρους 

Ανάπτυξη 
προβληματισμού 

και εξοικείωση 

Προβολή 
διαφανειών και 

λογισμικού 

Ανακεφαλαίωση 
πρώτου Μέρους 

10 

Πηλίκο 
Επιφάνειας 
προς όγκου 

και ταχύτητα 
διάλυσης 

Επεξεργασία 
δεδομένων 

Ερευνούμε ποιο 
σώμα διαλύεται 

ταχύτερα 

Να βιώσουν ότι 
όσο πιο 

κομματιασμένο 
είναι ένα σώμα 
τόσο ταχύτερα 

διαλύεται 

25 

Τρόπος 
αύξησης 
πηλίκου 

Επιφάνειας 
προς Όγκο 

Επεξεργασία 
δεδομένων 

Τι μυστικό 
κρύβουν οι 

πολλοί μικροί 
κύβοι; 

Να φτάσουν στο 
ποσοτικό 

συμπέρασμα ότι 
το πηλίκο 

επιφάνειας 
προς όγκο 

αυξάνεται όταν 
ο ίδιος όγκος 

είναι 
κομματιασμένος 

30 

Εφαρμογή νέας 
γνώσεις 

Ερευνούμε ποιο 
χάπι διαλύεται 

ταχύτερα 

Να εφαρμόσουν 
τη νέα γνώση 

που 
κατασκεύασαν 

στη 
προηγούμενη 

δραστηριότητα 

25 

Νάνο ιατρική 
και γινόμενο 
Επιφάνειας 
προς Όγκο 

Εξαγωγή 
συμπερασμάτων 

Γιατί αυτό το 
μυστικό έχει 

μεγάλη 
σημασία στην 

ιατρική; 

Να γνωρίσουν 
την 

σημαντικότητα 
αυτής της 

ιδιότητα και τις 
επιδράσεις που 

έχει στην 
σύγχρονη 

ιατρική 

25 

 

Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά οι δραστηριότητες του κάθε μαθήματος. 

2.4.1 Πρώτο μάθημα 

Οι φοιτητές χωρίστηκαν σε ανομοιογενείς ομάδες (ως προς το φύλλο, 

εξάμηνο σπουδών & κατεύθυνση λυκείου)  των πέντε και τεσσάρων μελών. 
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Δραστηριότητα 1 «Μεγάλο ή μικρό χάπι;» 

Στόχος της Δραστηριότητας 1 είναι να αναδειχθούν οι αρχικές απόψεις των 

φοιτητών για το αν το μέγεθος του χαπιού παίζει ρόλο στην επιλογή τους και να 

εντοπιστούν οι μεταβλητές που θεώρησαν οι φοιτητές σημαντικές για την λήψη της 

απόφασης. Μοιράστηκαν ατομικά φύλλα εργασίας (εικόνα 14).  

 

 
Εικόνα 14 Δραστηριότητα 1 

 

Οι φοιτητές είχαν στη διάθεση τους να σκεφτούν ατομικά και να γράψουν τις 

απόψεις τους και στην συνέχεια να συζητήσουν συμπληρώσουν με τις ομάδες τους 

τις απόψεις τους. 

Στην συνέχεια, ακολούθησε η παρουσίαση των απόψεων τους στην 

ολομέλεια της τάξης. Αρκετοί είχαν γράψει ότι χρειάζονταν περισσότερες 

πληροφορίες πάνω στην εκφώνηση για να είναι σε θέση να πάρουν τέτοια απόφαση. 

Αναφέρθηκαν οι ακόλουθες αναγκαίες πληροφορίες: «Χρόνο που θα κρατήσει η 

επίδραση του χαπιού π.χ. για τόση ώρα δεν θα έχω πονοκέφαλο», «Χρόνος που 

χρειάζεται για να γίνω τελικά τελείως καλά», «Χρόνος που χρειάζεται για διάλυση», 

«Ποσότητα δραστικής ουσίας», «Πόσες φορές τη μέρα θα πρέπει να πάρω το χάπι;» 

(παρ’ όλο που αναγράφεται στην εκφώνηση, ότι θα το παίρνει μια φορά τη μέρα), 

«Αν θα έχω παρενέργειες», «Πόσο εύκολη είναι η κατάποση», «Συγκέντρωση» κ.α.  

Μερικοί έγραψαν, ότι ανεξαρτήτως του χαπιού θα είχαν το ίδιο αποτέλεσμα, αφού 

το συνιστά ο γιατρός, ο οποίος θεωρείται ειδικός, αποκλείεται να τους έδινε 

επιλογές, οι οποίες θα ήταν άνισες μεταξύ τους. Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ του 

ερευνητή, φοιτητών, επιστημονικά υπεύθυνης και επιστημονικών συνεργατών.  
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Η συζήτηση συμπληρώθηκε με τα ακόλουθα ερωτήματα: «Αν η ποσότητα της 

ουσίας στο ένα χάπι είναι μεγαλύτερη από ό,τι στο άλλο, ποιο θα επιλέγατε;» , «Αν 

τα δυο χάπια είχαν την ίδια ποσότητα ουσίας θα αλλάζατε την επιλογή σας;», «Τι θα 

σε ενδιέφερε, ώστε να πάρεις τη κατάλληλη απόφαση;», «Ποια είναι η κατάλληλη 

λύση; ποσότητα ουσίας ή ταχύτητα διάλυσης ουσίας;»  Μερικοί φοιτητές απάντησαν  

«Θα έπαιρνα το μεγάλο χάπι μιας που θα διαλυθεί και πιο γρήγορα». 

Παραδειγματικά ακολουθούν μερικές απαντήσεις των φοιτητών, όπως αυτές 

καταγράφηκαν στα φύλλα εργασίας τους (Εικόνα 15 - 17). 

 

 
Εικόνα 15 Δραστηριότητα 1 - Παράδειγμα απάντησης 1 

 

Εικόνα 16 Δραστηριότητα 1 - Παράδειγμα απάντησης 2 
 

 
Εικόνα 17 Δραστηριότητα 1 - Παράδειγμα απάντησης 3 

 

Δραστηριότητα 2 «Ποιες πατάτες έχουν περισσότερη φλούδα;» 

Στην εικόνα 18 φαίνονται τα υλικά και η διατύπωση της δραστηριότητας 2. 

Στόχος της Δραστηριότητας 2 είναι να εισαχθούν ποιοτικά στο πηλίκο επιφάνειας 

προς όγκο και να βιώσουν, ότι 3 κομμάτια υλικού (πατάτες) με συνολικό όγκο V έχουν 

περισσότερη επιφάνεια σε σύγκριση με ένα κομμάτι υλικού όπου και αυτό έχει τον 

ίδιο όγκο V. 
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Εικόνα 18 Δραστηριότητα 2 

 

Καταγράφηκαν τρεις πιθανές προβλέψεις από τους φοιτητές: «Η μεγάλη 

πατάτα έχει περισσότερη φλούδα από όλες τις μικρές πατάτες μαζί», «Η φλούδα από 

τις μεγάλες και από τις μικρές καλύπτουν ίση επιφάνεια», «Η συνολική φλούδα από 

τις μικρές είναι περισσότερη από τη φλούδα της μεγάλης πατάτας». Ακολουθούν 

αυτολεξεί απαντήσεις από τις προβλέψεις των φοιτητών, μια από κάθε ομάδα 

απαντήσεων (εικόνες 19 - 21). 

 

 
Εικόνα 19 Δραστηριότητα 2 - Παράδειγμα πρόβλεψης 1 
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Εικόνα 20 Δραστηριότητα 2 - Παράδειγμα πρόβλεψης 2 
 

 
Εικόνα 21 Δραστηριότητα 2 - Παράδειγμα πρόβλεψης 3 

 

 Το πείραμα εκτελέστηκε εύκολα από όλες τις ομάδες (Εικόνες 22 – 24). 
 

 
Εικόνα 22 Εικόνα Δραστηριότητα 2 – Εκτέλεση πειράματος 1 

 

 
Εικόνα 23 Δραστηριότητα 2 – Εκτέλεση 

πειράματος 2 

 

 
Εικόνα 24 Δραστηριότητα 2 – Εκτέλεση 

πειράματος 3 
 

Στην καταγραφή των παρατηρήσεων όλοι οι φοιτητές έγραψαν πλέον, ότι οι 

φλούδες από τις μικρές πατάτες καλύπτουν περισσότερη επιφάνεια σε σχέση με τις 

φλούδες της μεγάλης πατάτας. Όπως φαίνεται και στα παραδείγματα (Εικόνες 25 & 

26). 
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Εικόνα 25 Δραστηριότητα 2 - Παράδειγμα παρατήρησης 1 

 
 

 
Εικόνα 26 Δραστηριότητα 2 - Παράδειγμα παρατήρησης 2 

 

Μετά τις παρατηρήσεις ακολούθησε συζήτηση σχετικά με το πως οι μικρές 

πατάτες, ενώ έχουν τον ίδιο όγκο με την μεγάλη πατάτα, παρ’ όλα αυτά εξαιτίας των 

πολλών κομματιών του ίδιου όγκου αποκτούν περισσότερη επιφάνεια. Αναφέρθηκε 

το πηλίκο της επιφάνειας προς όγκο για πρώτη φορά και αποτέλεσε εισαγωγή στην 

επόμενη δραστηριότητα, καθώς μάλιστα ένας φοιτητής ήθελε να γίνουν πιο 

συγκεκριμένα μετρήσεις σχετικά με αυτό το πηλίκο.   

 

Δραστηριότητα 3 «Όταν κάτι μεγαλώνει μπορεί ταυτόχρονα να μικραίνει κάπου 

αλλού;» 

 

Η δραστηριότητα 3 αποτελείται από δύο μέρη. Στην εικόνα 27 φαίνονται τα 

υλικά και η διατύπωση του πρώτου μέρους της δραστηριότητας 3. 

Αφιερώθηκαν  μερικά λεπτά για να πιάσουν και να εξοικειωθούν όλοι με τα 

υλικά. Ζητήθηκε να συμπληρώσουν έναν πίνακα, όπου σε κάθε στήλη είχε το μικρό, 

το μεσαίο και το μεγάλο κύβο αντίστοιχα και σε κάθε γραμμή ζητούσε αρχικά να 

υπολογίσουν το Μέγεθος πλευράς, στην επόμενη γραμμή την συνολική επιφάνεια 

του κύβου, στην συνέχεια τον όγκο και τέλος, ζητούσε να υπολογιστεί το πηλίκο 

Επιφάνειας/Όγκο για κάθε κύβο αντίστοιχα. 
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Εικόνα 27 Δραστηριότητα 3 

 

Στόχος της Δραστηριότητας 3 ήταν να υπολογίζουν ποσοτικά το πηλίκο 

επιφάνειας προς όγκο σε κύβο και να καταλήξουν, ότι, όσο μικραίνουν οι διαστάσεις, 

τόσο αυξάνεται το πηλίκο της επιφάνειας προς όγκο. Στην εικόνα 28 φαίνεται η 

μέτρηση των διαστάσεων του κύβου (Εικόνα 28).  
 

 
Εικόνα 28 Δραστηριότητα 3 – Μέτρηση των διαστάσεων του κύβου 

 

Δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια υλοποίησης αυτής της 

δραστηριότητας. Να σημειωθεί ότι δόθηκε στον πίνακα ο τύπος για τον υπολογισμό 
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της επιφάνειας (6 x a2 με a=μήκος πλευράς) και του όγκου του γεωμετρικού στερεού 

Κύβου (a3). Επιπλέον 2 ομάδες είχαν μεγάλο κύβο με μέγεθος πλευράς μεγαλύτερο 

από τις άλλες ομάδες εξαιτίας έλλειψης ολόιδιων υλικών. Ακολουθούν μερικές 

απαντήσεις (Εικόνα 29 & 30). 

 

 
Εικόνα 29 Δραστηριότητα 3 - Παράδειγμα πίνακα και απάντησης 1 

 

 
Εικόνα 30 Δραστηριότητα 3 - Παράδειγμα πίνακα και απάντησης 2 

 

Ακολούθησε συζήτηση στην ολομέλεια σχετικά με το πώς τελικά παρόλο που 

μειώνεται το μέγεθος των κύβων αυξάνεται το πηλίκο της Επιφάνειας προς τον Όγκο. 

Στην συζήτηση, οι φοιτητές κατανόησαν αυτή την αντιστρόφως ανάλογη αλλαγή. 

Παραδειγματικά, ακολουθεί μια απάντηση φοιτητή (Εικόνα 31). 
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Εικόνα 31 Δραστηριότητα 3 – Συζήτηση 1 

 

Το δεύτερο μέρος της δραστηριότητας αφορά την επίδειξη ενός λογισμικού, 

έτσι ώστε να υπολογιστεί με ακρίβεια το σχετικό πηλίκο. Συγκεκριμένα   

Το λογισμικό16 αυτό ήταν σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο που επέτρεπε στο 

χρήστη του να προσαρμόζει το μέγεθος ενός ψηφιακού κύβου ή σφαίρας. Για την 

παρέμβαση επιλέχθηκε κύβος, γιατί ο μαθηματικός υπολογισμός της επιφάνειας και 

του όγκου ήταν ευκολότερος της σφαίρας. Στα αριστερά υπήρχε ένα γράφημα με δυο 

ράβδους. Η μπλε ράβδος αντιπροσώπευε την επιφάνεια του κύβου. Η μωβ ράβδος 

αντιπροσώπευε τον όγκο του κύβου. Ακριβώς κάτω από τον κύβο υπήρχε η ρύθμιση 

του μεγέθους με ελάχιστο μέγεθος το 1μm και μέγιστο μέγεθος τα 10 μm. Πάνω από 

τις ράβδους γράφονταν το πηλίκο της επιφάνειας προς τον όγκο (Εικόνα 32 & 33). 

 
Εικόνα 32 Δραστηριότητα 3 – Λογισμικό 1 

 
 

 
Εικόνα 33 Δραστηριότητα 3 – Λογισμικό 3 

 

 
16 http://esminfo.prenhall.com/science/BiologyArchive/lectureanimations/closerlook/cellsurfa 
ce.html 
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2.4.2 Δεύτερο μάθημα 

Το δεύτερο μάθημα της παρέμβασης ξεκίνησε με σύνδεση των θεμάτων που 

συζητήθηκαν στο πρώτο μάθημα (εικόνες 34, 35). Για παράδειγμα στην εικόνα 34 

συζητήθηκαν οι απαντήσεις που δώσανε οι φοιτητές στα ερωτήματα σχετικά με τη 

ποσότητα του χαπιού (δραστηριότητα 1).  

 

 
 

Εικόνα 34 Διαφάνεια σύνδεσης με πρώτο μέρος 1 

 

Στην εικόνα 35, φαίνεται η διαφάνεια για την ανακεφαλαίωση των 

δραστηριοτήτων 2 και 3.  
 

 
 

Εικόνα 35 Διαφάνεια σύνδεσης με πρώτο μέρος 2 
 

 

Δραστηριότητα 4 «Ερευνούμε ποιο σώμα διαλύεται ταχύτερα» 

Στόχος της Δραστηριότητας 4 ήταν να βιώσουν ότι, όσο πιο κομματιασμένο 

είναι ένα σώμα, τόσο ταχύτερα διαλύεται και να αρχίσουν να αιτιολογούν με βάση 

το αυξημένο πηλίκο Επιφάνειας προς Όγκο. Στην εικόνα 36 φαίνονται το φύλλο 

εργασίας που δόθηκε στους φοιτητές.  
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Εικόνα 36 Δραστηριότητα 4 

 

 

Οι φοιτητές έγραψαν δυο προβλέψεις: «Θα διαλυθεί ταχύτερα το μεγάλο 

κομμάτι γαλαζόπετρας», «Θα διαλυθεί ταχύτερα η σκόνη γαλαζόπετρας». Με τους 

περισσότερους να υποστηρίζουν, ότι το ποτήρι με την σκόνη γαλαζόπετρας θα 

διαλυθεί ταχύτερα, χωρίς όμως να έχουν σωστή αιτιολόγηση. Ακολουθούν αυτολεξεί 

απαντήσεις από τις προβλέψεις των φοιτητών, μία από κάθε ομάδα απαντήσεων 

(Εικόνα 37 & 38). 

 

 
Εικόνα 37 Δραστηριότητα 4 - Παράδειγμα πρόβλεψης 1 
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Εικόνα 38 Δραστηριότητα 4 - Παράδειγμα πρόβλεψης 2 

 

Στην εικόνα 39 φαίνονται η πειραματική διάταξη με τα τρία δοχεία γεμάτα 

νερό και γαλαζόπετρα. Το αριστερά δοχείο έχει το ενιαίο κομμάτι γαλαζόπετρας, το 

μεσαίο δοχείο έχει τη κομματιασμένη γαλαζόπετρα και τέλος, το δοχείο δεξιά έχει τη 

σκόνη γαλαζόπετρας.  
 

 
Εικόνα 39 Δραστηριότητα 4 – Εκτέλεση πειράματος 1 

 

 
Εικόνα 40 Δραστηριότητα 4 – Εκτέλεση 

πειράματος 1 

 

 
Εικόνα 41 Δραστηριότητα 4 – Εκτέλεση 

πειράματος 1 
 

Στην εικόνα 40 οι φοιτητές παρατηρούν σε ποιο από τα τρία δοχεία, διαλύεται 

γρηγορότερα η γαλαζόπετρα. Στην εικόνα 41 φαίνεται η χρονομέτρηση της ταχύτερης 

διάλυσης. 

Στην καταγραφή των παρατηρήσεων, όλοι οι φοιτητές παρατήρησαν σωστά 

ότι η σκόνη γαλαζόπετρας είχε πολύ ταχύτερη διάλυσης, ακολουθούσε η 

κομματιασμένη γαλαζόπετρα και τέλος, την πιο αργή διάλυση την είχε το ποτήρι με 
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το κομμάτι γαλαζόπετρας. Παρακάτω φαίνονται δύο χαρακτηριστικές απαντήσεις 

(εικόνες 43 & 44). Όπως φαίνεται και στα παραδείγματα από κάτω στις εικόνες 43 & 

44. 
 

 
Εικόνα 43 Δραστηριότητα 4 – Παράδειγμα παρατήρηση 1 

 
 

 
Εικόνα 44 Δραστηριότητα 4 – Παράδειγμα παρατήρηση 1 

 

Δραστηριότητα 5 «Τι μυστικό κρύβουν οι πολλοί μικροί κύβοι;» 

Στόχος της Δραστηριότητας 5, είναι οι φοιτητές να συμπεράνουν ότι το πηλίκο 

επιφάνειας προς όγκο αυξάνεται, όταν τα σώματα τεμαχίζονται. Στην εικόνα 44 

φαίνονται τα υλικά και η διατύπωση της δραστηριότητας 4. 

 

 

 

Εικόνα 44 Δραστηριότητα 5  
 

Στην εικόνα 45 φαίνεται η μέτρηση του συνολικού όγκου όλων των μικρών 

κύβων.  
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Εικόνα 45 Δραστηριότητα 5 – Εκτέλεση 

πειράματος 1 

 
Εικόνα 46 Δραστηριότητα 5 – 

Εκτέλεση πειράματος 2 
 
 
 
 

Στην εικόνα 46 φαίνεται η καταγραφή των μετρήσεων του πηλίκου 

επιφάνειας προς όγκου.  

Δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα κατά την διάρκεια συμπλήρωσης της 

δραστηριότητας. Ακολουθούν μερικές απαντήσεις (Εικόνα 47 & 48). 

 

 
Εικόνα 47 Δραστηριότητα 5 - Παράδειγμα απάντησης 1 

 

 
Εικόνα 48 Δραστηριότητα 5 - Παράδειγμα απάντησης 2 
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Τέλος, η δραστηριότητα έκλεισε με την αναλογία, ότι οι κύβοι μπορούν να 

γίνουν χάπια, τα οποία εξαιτίας του μεγάλου πηλίκου Επιφάνειας προς Όγκου θα 

έχουν πολύ ταχύτερη διάλυση. Η επιστημονικά υπεύθυνη του μαθήματος το έθεσε 

πολύ απλά: «Αυτό σημαίνει αν κρατήσουμε τον όγκο π.χ. της γαλαζόπετρας σταθερό 

μπορούμε να παίξουμε και να αλλάξουμε την συνολική επιφάνεια κάνοντας την 

διάλυση ταχύτερη». 

Δραστηριότητα 6 «Ερευνούμε ποιο χάπι διαλύεται ταχύτερα» 

Στόχος της Δραστηριότητας 6 είναι οι φοιτητές να εφαρμόσουν την νέα γνώση 

που προσέγγισαν στη Δραστηριότητα 5. Στην εικόνα 49 απεικονίζονται τα υλικά και 

η διατύπωση της Δραστηριότητας 6. 

 

 
Εικόνα 49 Δραστηριότητα 6 

 

Οι φοιτητές αφού θρυμμάτισαν το μισό χάπι κατέγραψαν τις προβλέψεις 

τους. Μελετώντας τα φύλλα εργασίας αποδείχθηκε ότι όλοι οι φοιτητές προέβλεψαν 

ότι θα διαλυθεί πιο γρήγορα το χάπι που είχαν θρυμματίσει. Σχεδόν όλοι οι φοιτητές 

αιτιολόγησαν διατυπώνοντας συλλογισμό με βάση το πηλίκο επιφάνειας προς όγκο. 

Ακολουθούν αυτολεξεί απαντήσεις από τις προβλέψεις των φοιτητών (Εικόνα 50 - 

52). 
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Εικόνα 50 Δραστηριότητα 6 - Παράδειγμα πρόβλεψης 1 

 

 
Εικόνα 51 Δραστηριότητα 6 - Παράδειγμα πρόβλεψης 2 

 

 
Εικόνα 52 Δραστηριότητα 6 - Παράδειγμα πρόβλεψης 3 

 

Στην εικόνα 53 φαίνεται η διαφορά στην ταχύτητα διάλυσης μεταξύ του 

κομματιού (αριστερό ποτήρι) και της σκόνης αναβράζοντος χαπιού (δεξιό ποτήρι).  

 
Εικόνα 53 Δραστηριότητα 6 – Εκτέλεση πειράματος 1 

 
  

Στην καταγραφή των παρατηρήσεων όλοι οι φοιτητές έγραψαν, ότι η σκόνη 

χαπιού είχε πολύ ταχύτερη διάλυση σε σχέση με το συμπαγές χάπι. Ακολουθούν 

ενδεικτικά παραδείγματα από κάτω στις Εικόνες 54 & 55. 
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Εικόνα 54 Δραστηριότητα 6 – Παράδειγμα παρατήρηση 1 

 

 
Εικόνα 55 Δραστηριότητα 6 – Παράδειγμα παρατήρηση 2 

 

Δραστηριότητα 7 «Γιατί αυτό το μυστικό έχει μεγάλη σημασία στην ιατρική;» 

Στόχος της Δραστηριότητας 7 ήταν να μπορούν να καταλάβουν την 

σημαντικότητα αυτής της ιδιότητα και τις επιδράσεις που έχει στην σύγχρονη ιατρική.  

Στην παρούσα δραστηριότητα συνδεόταν η νέα γνώση με το πεδίο της ιατρικής και 

μια από τις εφαρμογές αυτής της ιδιότητες στην κλίμακα του Νάνο. Όλες οι εικόνες 

που υπήρχαν στην δραστηριότητα 7 προέρχονται από την εργασία των Krausz, et al. 

(2015) και έχουν υποστεί διδακτικό μετασχηματισμό, ώστε να ανταποκρίνεται στο 

επίπεδο των φοιτητών και την βοήθεια επίτευξης του στόχου της Δραστηριότητας. 

Στην εικόνα 58 φαίνεται η εικόνα και η διατύπωση της δραστηριότητας 7.  
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Εικόνα 58 Δραστηριότητα 7 

 

Οι φοιτητές κατέγραψαν τις παρατηρήσεις τους και συζήτησαν εντός της 

ομάδας τους σχετικά με τις υποθέσεις τους. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα από 

τις απαντήσεις των φοιτητών όπως φαίνονται και στις εικόνες 59 μέχρι 61. 
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Εικόνα 59 Δραστηριότητα 7 – Παράδειγμα απάντησης 1 

 

 
Εικόνα 60 Δραστηριότητα 7 – Παράδειγμα απάντησης 2 

 

 
Εικόνα 61 Δραστηριότητα 7 – Παράδειγμα απάντησης 3 

 

Επιπλέον, ζητήθηκε από τους φοιτητές να απαντήσουν αν θέλουν σε μία 

τελευταία ερώτηση, η οποία ήταν «Ποιες απορίες σου δημιουργήθηκαν μελετώντας 

αυτή την ερώτηση;» 

Η πλειοψηφία των φοιτητών απάντησαν μονάχα προφορικά κατά την 

διάρκεια της παρέμβασης και εξέφρασαν απορίες όπως: «τι ηλικία είχαν τα 

ποντίκια;», «αν ζυγίζανε όλα τα πειραματόζωα το ίδιο», «αν έχουν γίνει δοκιμές σε 

άνθρωπο», «αν έχει παρενέργειες η αλοιφή με τα νανοσωματίδια». Οι γραπτές 

απαντήσεις που δόθηκαν από μερικούς φοιτητές ήταν παρόμοιου περιεχομένου 

όπως καταγράφονται στις παρακάτω φωτογραφίες (Εικόνες 62 μέχρι 65): 
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Εικόνα 62 Δραστηριότητα 7 – Παράδειγμα απορίας 1 

 
 

 
Εικόνα 63 Δραστηριότητα 7 – Παράδειγμα απορίας 2 

 
 

 
Εικόνα 64 Δραστηριότητα 7 – Παράδειγμα απορίας 3 

 
 

 
Εικόνα 65 Δραστηριότητα 7 – Παράδειγμα απορίας 4 

 
 

2.5 Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Οι 20 συμμετέχοντες φοιτητές παρακολουθούσαν ένα μάθημα ελεύθερης επιλογής, 

όπου και πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις και οι παρεμβάσεις.  

Αρχικά, δόθηκαν τα Pre-ερωτηματολόγια, όπου και συμπληρώθηκαν την ώρα 

του μαθήματος. Ο χρόνος συμπλήρωσαν ήταν 20 λεπτά. 

Δύο εβδομάδες μετά πραγματοποιήθηκε το πρώτο μάθημα με διάρκεια μία 

ώρα και 40 λεπτά. Δύο εβδομάδες αργότερα πραγματοποιήθηκε και το δεύτερο 

μάθημα διάρκειας δύο ωρών. Επειδή για πρώτη φορά σχεδιάστηκαν και 

υλοποιήθηκαν εφτά νέες δραστηριότητες με το παρόν επιστημονικό περιεχόμενο 

(S/V) βιντεοσκοπήθηκαν. Από τις εφτά εκπαιδευτικές δραστηριότητες καταφέραν να 
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βιντεοσκοπηθούν επιτυχώς οι τέσσερεις, καθώς υπήρξαν τεχνικές δυσκολίες κατά 

την υλοποίηση της έρευνας και για την δραστηριότητα ένα μέχρι και τρία κατάφεραν 

να σωθούν μονάχα αποσπασματικά κομμάτια video και φωτογραφίες. Άρα, η 

αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σε επίπεδο video πραγματοποιήθηκε για τις 

δραστηριότητες τέσσερα μέχρι και εφτά. 

Το Post ερωτηματολόγια δόθηκε 5 εβδομάδες μετά το πέρας της 

παρέμβασης. Tο Post – Post ερωτηματολόγιο δόθηκε 2,5 μήνες μετά την 

συμπλήρωση των Post ερωτηματολογίων. 

2.6 Στάδια ανάλυσης και κατηγοριοποίησης δεδομένων ερωτηματολογίου 

2.6.1 Καταγραφή των δεδομένων 

Αρχικά σαρώθηκαν και ψηφιοποιήθηκαν όλα τα δεδομένα και έτσι δημιουργήθηκε 

ψηφιακό αντίγραφο ασφαλείας όλων των ερωτηματολογίων της έρευνας (Pre, Post, 

Post – Post). Στην συνέχεια, καταγράφηκαν σε υπολογιστικό φύλλο του excel όλα τα 

δεδομένα.  

2.6.2 Κωδικοποίηση δεδομένων 

Αναζητήθηκαν απαντήσεις στις οποίες αναγνωρίστηκαν φράσεις με αυτοτελές 

εννοιολογικό περιεχόμενο. Οι φράσεις αυτές αντιπροσωπεύουν την καταγεγραμμένη 

πληροφορία, αποδίδουν ολοκληρωμένο νόημα και βιβλιογραφικά ονομάζονται 

μονάδες ανάλυσης (Cohen et al., 2008˙ Ιωσηφίδης, 2008). Στην προκειμένη 

περίπτωση, μονάδες ανάλυσης αποτελούσαν λέξεις ή φράσεις κλειδιά σχετικά με το 

πλεονέκτημα που δίνουν οι φοιτητές έναντι του αναβράζοντος. 

 

2.6.3 Επίπεδα κατανόησης  

Στην παρούσα έρευνα, τα επίπεδα κατανόησης δημιουργήθηκαν μέσα από ποιοτική 
ανάλυση περιεχομένου bottom up (επαγωγικά). Αναλυτικά, τα επίπεδα κατανόησης, 
οι κατηγορίες και οι υποκατηγορίες προέκυψαν από ομαδοποίηση των μονάδων 
ανάλυσης που βρέθηκαν στις απαντήσεις που είχαν δοθεί στα γραπτά 
ερωτηματολόγια Pre, Post και Post-Post. Η ομαδοποίηση των απαντήσεων έγινε με 
βάση το κοινό τους νόημα και μέσα από συνεχείς συγκρίσεις. 

Η ομαδοποίηση πραγματοποιήθηκε, αρχικά, από τον ερευνητή και στη 
συνέχεια εγκυροποιήθηκαν μετά από συζήτηση και συμφωνία με δύο ερευνητές της 
Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών. Δεύτερο ερευνητή και τέλος, επικυρώθηκαν και 
από μια τρίτη ερευνήτρια, όπου και άλλαξαν μετά από καθολική συμφωνία. Τα 
τέσσερα επίπεδα κατανόησης έχουν ιεραρχική δομή με ανώτατο επίπεδο το επίπεδο 
3 και κατώτερο το επίπεδο 0. Αναλυτικά είναι τα ακόλουθα: 

Ε3 «Επιστημονική» άποψη: Οι απαντήσεις περιλαμβάνουν αιτιολογήσεις με 

αναφορές στο πηλίκο s/v, ή  στην αυξημένη επιφάνεια μεταξύ του αναβράζοντος και 

του νερού χωρίς να αναφέρουν ξεκάθαρα το s/v. Το επίπεδο αυτό χωρίζεται σε δυο 

κατηγορίες:  

Κ3.1 Με χρήση του όρου S/V μέσα στην ερμηνεία. Παραδείγματος χάριν: «Το 

αναβράζον χάπι έχει πιο γρήγορη ανακούφιση λόγω της επιφάνειάς του. Όταν το χάπι 
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διασπάται σε μικρότερα κομμάτια, διαλύεται πιο εύκολα στο νερό. Στο S/V αλλάζει η 

επιφάνεια και παραμένει ο όγκος ίδιος». 

Κ3.2 Χωρίς ξεκάθαρη χρήση του όρου S/V μέσα στην ερμηνεία. Παραδείγματος χάριν 

«Το αναβράζον χάπι ανακουφίζει πιο γρήγορα από τον πόνο, συγκριτικά με το 

αδιάλυτο χάπι. Αυτό συμβαίνει γιατί το αναβράζον, εφόσον διαλύεται σε μικρά 

κομμάτια, σχηματίζοντας μικροί κόκκοι με περισσότερες επιφάνειες. Οι επιφάνειες 

αυτές έρχονται σε επαφή με τον διαλύτη και διασπώνται ταχύτερα στον οργανισμό.» 

Ε2 «Μερικώς επιστημονική άποψη»: Οι απαντήσεις περιλαμβάνουν είτε 

αιτιολόγηση με βάση το s/v χωρίς όμως να ξεκαθαρίζουν πώς αυτό παίζει ρόλο στη 

διάλυση, είτε εξηγούν το φαινόμενο με βάση το μέγεθος της δραστικής ουσίας. Για 

παράδειγμα: Το επίπεδο αυτό χωρίζεται σε δυο κατηγορίες:  

Κ2.1 Απλή αναφορά στο S/V χωρίς να γράφουν κάποια ερμηνεία π.χ. «Το S/V του 

αναβράζον είναι μεγαλύτερο από το S/V του αδιάλυτου χαπιού» 

Κ2.2 Γίνεται αναφορά μόνο στο μέγεθος της δραστικής ουσίας π.χ. «Πιθανόν τα 

αναβράζοντα χάπια περιέχουν δραστικές ουσίες μέγεθος νανοκλίμακας, και λόγω 

αυτού του πολύ μικρού τους μεγέθους αφομοιώνονται πολύ πιο γρήγορα, με 

αποτέλεσμα να δρουν και πιο γρήγορα.». 

Ε1 «Μακριά από την επιστημονική άποψη/Εναλλακτικές ιδέες»: Οι αιτιολογήσεις 

των φοιτητών εκφράζονται με βάση χημικές ερμηνείες, χρόνο διάλυσης– 

απορρόφησης, ευκολία κατάποσης ή την πυκνότητα. Μπορούν να χωριστούν στις 

ακόλουθες κατηγορίες:  

Κ1.1 Χημικές ερμηνείες, οι οποίες χωρίζονται σε υποκατηγορίες  

ΥΚ1.1.1 Αναφέρονται στην περιεκτικότητα π.χ. «Πιθανότατα η άμεση ανακούφιση 

να σχετίζεται με την περιεκτικότητα του κάθε χαπιού. Το χάπι με την μεγαλύτερη 

περιεκτικότητα θα ανακουφίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα σε σχέση με το 

άλλο.».  

   ΥΚ1.1.2 Αναφέρονται στο είδος της ουσίας π.χ. «Το γεγονός μπορεί να σχετίζεται με 

τα υλικά που υπάρχουν στο χάπι».  

Κ1.2 Χρόνος διάλυσης – απορρόφησης που έχει τις ακόλουθες υποκατηγορίες: 

   ΥΚ1.2.1 Χρόνος διάλυσης π.χ. «Γιατί το χάπι θεωρώ πως χρειάζεται παραπάνω 

χρόνο για να διαλυθεί στο στομάχι και να απελευθερωθούν οι ουσίες που θα κάνουν 

το κεφάλι μας να περάσει».  

   ΥΚ1.2.2 Χρόνος απορρόφησης π.χ. «[…] γιατί αυτό εισέρχεται ήδη διαλυμένο στον 

οργανισμό μας με αποτέλεσμα να απορροφάται πιο γρήγορα, λόγω της διάσπασης 

του, και να προκαλεί πιο γρήγορη ανακούφιση».  

Κ.1.3 Ευκολία κατάποσης π.χ. «Έπειτα, είναι πιο εύκολο στην κατάποση, πράγμα που 

καθιστά και πάλι την ανακούφιση από τον πόνο γρηγορότερη από το αδιάλυτο.» 

Κ.1.4 Πυκνότητα του χαπιού π.χ. «Το αναβράζον χάπι διαλύεται μέσα στο νερό 

ευκολότερα λόγω της πυκνότητάς του, απ’ ότι το κανονικό χάπι μέσα στο στομάχι 

μας». 

Ε0 «Χωρίς ερμηνεία»: απάντηση χωρίς ερμηνεία π.χ. «Γενικά πιστεύω πως η γρήγορη 

ανακούφιση από τον πόνο δεν εξαρτάται αν το χάπι είναι αναβράζον ή αδιάλυτο». 
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Στο παρακάτω πίνακα 5 καταγράφονται συνοπτικά τα επίπεδα, οι κατηγορίες 

που χωρίζεται το κάθε επίπεδο, καθώς και οι υποκατηγορίες που προκύπτουν από τη 

κάθε κατηγορία. 

 

Επίπεδο Κατηγορία Υποκατηγορία 

3 
3.1 Σωστή ερμηνεία με χρήση όρου S/V - 

3.2 Σωστή ερμηνεία χωρίς χρήση όρου S/V - 

2 
2.1 Απλή αναφορά S/V χωρίς ερμηνεία - 

2.2 Μέγεθος - 

1 

1.1 Χημικές ερμηνείες 
1.1.1 Περιεκτικότητα 

1.1.2 Είδος ουσίας 

1.2 Χρόνος Διάλυσης – Απορρόφησης 
1.2.1 Χρόνος Διάλυσης  

1.2.2 Χρόνος  Απορρόφησης 

1.3 Ευκολία κατάποσης - 

1.4 Πυκνότητα του χαπιού - 

0 Χωρίς ερμηνεία - 

Πίνακας 5 Επίπεδα, Κατηγορίες και υποκατηγορίες ταξινόμησης 
 

2.7 Στάδια ανάλυσης και κατηγοριοποίησης δεδομένων Video 

2.7.1 Καταγραφή των δεδομένων 

Αρχικά, καταγράφηκαν σε υπολογιστικό φύλλο του excel τα δεδομένα. Στην πρώτη 

στήλη συμπληρώθηκε ο αριθμός της δραστηριότητας. Στην επόμενη στήλη 

αναγράφονται ο τίτλος της δραστηριότητας. Έπειτα, τοποθετήθηκε ο συνολικός 

χρόνος δραστηριότητας. Τέλος, στις δύο τελευταίες στήλες γράφτηκε, αν ο χρόνος 

για την εφαρμογή τους ήταν επαρκής και αν οι φοιτητές είχαν δυσκολίες στο να 

χειριστούν τα υλικά και να εκτελέσουν τις δραστηριότητες. 

2.7.2 Κωδικοποίηση δεδομένων 

Η καταγραφή των τελευταίων δυο στηλών έγινε με βάση το εξής κριτήριο. Στην στήλη 

«επάρκεια χρόνου», η τιμή 0 αντιστοιχούσε όταν ο χρόνος ήταν επαρκής και η 

δραστηριότητα δεν χρονοτριβούσε, η τιμή 1, αν η δραστηριότητα ξεπερνούσε τον 

προβλεπόμενο χρόνο. 

Όσον αφορά την στήλη «δυσκολίες κατανόησης-χρήσης». Η τιμή 0  

αντιστοιχούσε, όταν οι φοιτητές εκτελούσαν  ομαλά την δραστηριότητα, η τιμή 1, 

αντιστοιχούσε, όταν οι φοιτητές αντιμετώπιζαν κάποια δυσκολία κατανόησης ή στην 

χρήση των υλικών και ήταν  περισσότεροι του ενός φοιτητή από έστω και μια ομάδα. 

Με βάση την παραπάνω μεθοδολογία, ο πίνακας συμπληρώθηκε ανεξάρτητα και από 

δεύτερο ερευνητή. Ακολουθεί αποσπασματικό κομμάτι από το εργαλείο ανάλυσης 

των video. Στον πίνακα 6, αναδεικνύεται παραδειγματικά η δραστηριότητα 4. Όπως 

φαίνεται και στον πίνακα, ο τίτλος της δραστηριότητας είναι «Ερευνούμε ποιο σώμα 

διαλύεται ταχύτερα», ο συνολικός χρόνος πραγμάτωσης της δραστηριότητας ήταν 21 

λεπτά και 53 δευτερόλεπτα. Εφόσον ο χρόνος εκτέλεσης ήταν μικρότερος του 

αναμενόμενου (25 λεπτά), η στήλη «επάρκεια χρόνου» της δραστηριότητας λαμβάνει 

τη τιμή 0. Τέλος, εφόσον οι φοιτητές εκτέλεσαν ομαλά την δραστηριότητα χωρίς να 
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εκφράσουν δυσκολίες κατανόησης η στήλη «δυσκολίες κατανόησης-χρίσης» 

λαμβάνει τη τιμή 0.  

Αριθμός 
Δρ. 

Τίτλος Δρ. 
Συνολικός 
Χρόνος Δρ. 

Επάρκεια 
χρόνου 

Δυσκολίες 
κατανόησης-χρήσης 

4 

Ερευνούμε 
ποιο σώμα 
διαλύεται 
ταχύτερα 

21λ 53δ 0 0 

 

Πίνακα 6  Ένα μέρος του εργαλείου ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση 
των Video του δεύτερου μέρους της παρέμβασης 
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Κεφάλαιο 3: Αποτελέσματα 
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των τριών μετρήσεων. 

Πρώτα, γίνεται σύγκριση των Pre με τις Post μετρήσεις. Στην συνέχεια, εμβάθυνση 

στη Pre μέτρηση, εμβάθυνση στην Post μέτρηση. Έπειτα, διατυπώνεται η σύγκριση 

μεταξύ της Post και της Post – Post μέτρησης και τέλος, γίνεται εμβάθυνση στα Post 

– Post αποτελέσματα. 

Μετρήθηκαν οι μονάδες ανάλυσης και αποδεικνύεται ότι υπάρχουν φοιτητές 

σε κάποιες φάσεις της παρέμβασης που μπορεί να ανήκουν σε περισσότερο από ένα 

επίπεδα ή περισσότερο από μία κατηγορία ή υποκατηγορία αντίστοιχα. Για αυτό στα 

διαγράμματα, ενώ ο συνολικός αριθμός των φοιτητών στην Pre μέτρηση ήταν 20, οι 

μονάδες ανάλυσης ήταν 22. Όπως και στην Post μέτρηση οι φοιτητές ήταν 20, ωστόσο  

οι μονάδες ανάλυσης στα επίπεδα ήταν 21. Τέλος, στην Post – Post μέτρηση οι 

φοιτητές που αξιολογήθηκαν ήταν 17 και οι μονάδες ανάλυσης στα επίπεδα ήταν 17. 

3.1 Σύγκριση Pre με Post μέτρηση 
Στο διάγραμμα 1, που ακολουθεί, απεικονίζεται η κατανομή των φοιτητών στα 

επίπεδα κατανόησης πριν και μετά την εφαρμογή. Αρχικά, η πλειοψηφία των 

μονάδων ανάλυσης ταξινομήθηκε στα δύο κατώτερα επίπεδα που σημαίνει, ότι οι 

ερμηνείες των φοιτητών για το φαινόμενο της διάλυσης του χαπιού απείχαν από την 

επιστημονική άποψη. Ειδικότερα, οι περισσότερες από αυτές αναγνωρίστηκαν στο 

επίπεδο 1, δηλαδή οι φοιτητές απέδωσαν το φαινόμενο, είτε παρέχοντας χημικές 

ερμηνείες ή λόγω του χρόνου διάλυσης/απορρόφησης.  

Τρεις μονάδες ανάλυσης τοποθετήθηκαν στο επίπεδο 0, όπου οι φοιτητές 

θεώρησαν, ότι η αιτία δεν εξαρτάται από το, αν το χάπι είναι αναβράζον ή όχι ή είχαν 

ασαφής απάντηση. 

Μόνο μια μονάδα ανάλυσης ταξινομήθηκε στο επίπεδο 2. Στην συγκεκριμένη 

μονάδα ανάλυσης, το φαινόμενο της διάλυσης αποδόθηκε στο μέγεθος.  

Μετά το πέρας της παρέμβασης καταγράφεται μείωση των μονάδων 

ανάλυσης που κατατάσσονται στο επίπεδο 1 σε 14 από 18, που ήταν στη Pre. Στο 

υψηλότερο επίπεδο κατανόησης 3 τοποθετήθηκαν πέντε μονάδες ανάλυσης, δηλαδή 

οι φοιτητές απέδωσαν το φαινόμενο, είτε παρέχοντας σωστή ερμηνεία και με χρήση 

του όρου S/V, είτε παρείχαν σωστή ερμηνεία ακόμα και αν δεν έκαναν ξεκάθαρη 

χρήση του όρου S/V. Τέλος, δεν βρέθηκε μονάδα ανάλυσης που να αντιστοιχεί στο 

επίπεδο 0. Ακολουθούν συγκριτικά παραδείγματα στο πίνακα 7. 
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Διάγραμμα 1 Σύγκριση της κατανομής των φοιτητών σε επίπεδα της Pre και της Post 

μέτρησης 

 

Pre Post 

Η αιτία της γρήγορης ανακούφισης 
οφείλεται στο ότι, όσο πιο «διαλυμένη» 
είναι μια ουσία, τόσο πιο γρήγορα δρα, 
ειδικά μέσα στο νερό, απορροφάται 
γρήγορα και εύκολα από τον οργανισμό, 
γιατί το σώμα «καταλαβαίνει» ότι θέλει 
να ενυδατωθεί και έτσι η ουσία 
διαχέεται σε όλο το σώμα. E1 

Προτιμούμε να παίρνουμε αναβράζον 
χάπι, γιατί η δομή του χαπιού δεν είναι 
τόσο συμπυκνωμένη σε αντίθεση με το 
αδιάλυτο χάπι. Αυτό σημαίνει, ότι 
εφόσον ο κάθε κόκκος του αναβράζον 
χαπιού πολλές μικρές επιφάνειες γύρω 
του που βοηθάει να διαλυθεί 
γρηγορότερα. E3 

Ωστόσο, υποθέτω ότι το διαλυμένο χάπι 
(αναβράζον) φτάνει πιο γρήγορα στη 
περιοχή που πονάμε από ότι το 
αδιάλυτο χάπι. Πάλι υποθέτω, ότι το 
αδιάλυτο χάπι θα φτάσει πρώτα στο 
στομάχι, όπου θα διαλυθεί από τα οξέα 
που υπάρχουν στο στομάχι και μετα θα 
καταλήξει στην περιοχή που πονάμε. 
Ίσως για αυτό και το αναβράζον δρα πιο 
γρήγορα. E1 

Νομίζω ότι παίρνουμε αναβράζον χάπι 
για πιο γρήγορη ανακούφιση από το 
πόνο αντί για αδιάλυτο χάπι εξαιτίας 
του S/V. Ο λόγος της επιφάνειάς προς 
τον Όγκο (S/V) του αναβράζον χαπιού 
είναι μεγαλύτερος από αυτόν του 
αδιάλυτου χαπιού που σημαίνει ότι 
είναι πιο δραστικό. Ε3 

Διότι το αναβράζον χάπι έχει κάνει ήδη 
την δουλειά που κάνει το στομάχι μας 
στο αδιάλυτο χάπι, και έτσι δρα πιο 
γρήγορα. E0 

Η ανακούφιση είναι πιο γρήγορη, γιατί 
εκτός του ότι το χάπι εισέρχεται στον 
οργανισμό ήδη διαλυμένο, πιθανόν 
είναι κατασκευασμένο με τέτοια 
τεχνολογία, όπου η δραστική του ουσία 
είναι διασπασμένη σε πολύ πολύ μικρά 
κομμάτια. Ε2 

Πίνακας 7 Συγκριτικά παραδείγματα Pre με Post απαντήσεις 
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Pre Post
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3.2 Εμβάθυνση στη Pre μέτρηση 
Σύμφωνα με τα ακόλουθα διαγράμματα φαίνεται, ότι οι περισσότερες 

μονάδες ανάλυσης ανήκουν στην κατηγορία 1.2. Αναλυτικά, από τις 18 μονάδες 

ανάλυσης του επιπέδου 1 στην κατηγορία 1.1 «Χημικές ερμηνείες» αναγνωρίστηκαν 

3 μονάδες ανάλυσης με όλες αυτές να ανήκουν στην υποκατηγορία 1.1.2 «Είδος 

ουσίας». Στην κατηγορία 1.2 «Χρόνος Διάλυσης – Απορρόφησης» βρέθηκαν οι 

περισσότερες μονάδες ανάλυσης, οι οποίες ήταν 16 και ήταν κατανεμημένες εννέα 

στην υποκατηγορία 1.2.1 «Χρόνος Διάλυσης» και πέντε στην υποκατηγορία 1.2.2 

«Χρόνος  Απορρόφησης». 

 
Διάγραμμα 2 κατανομή των μονάδων ανάλυσης των κατηγοριών του επιπέδου 1 της Pre 

μέτρησης 

 

 
Διάγραμμα 3 κατανομή των μονάδων ανάλυσης των Υποκατηγοριών του επιπέδου 1 της 

Pre μέτρησης 

 
 Η μία μονάδα ανάλυσης του επιπέδου 2 ανήκει στην κατηγορία 2.2 

«Μέγεθος». Να σημειωθεί, ότι μια φοιτήτρια ανήκει και στο Επίπεδο 1 και στο 

Επίπεδο 2, καθώς στην απάντησή της βρέθηκαν 2 αντίστοιχες μονάδες ανάλυσης. 

Όπως και μια ακόμα φοιτήτρια για τον ίδιο λόγο ανήκει σε 2 κατηγορίες του επιπέδου 

1. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα απαντήσεων: 

«Πιθανόν τα αναβράζοντα χάπια περιέχουν δραστικές ουσίες μέγεθος νανοκλίμακας, και 
λόγω αυτού του πολύ μικρού τους μεγέθους αφομοιώνονται πολύ πιο γρήγορα, με 
αποτέλεσμα να δρουν και πιο γρήγορα.»  

3
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Pre Επίπεδο 2 Κατηγορία 2.2 
 
 

«Το γεγονός μπορεί να σχετίζεται με τα υλικά που υπάρχουν στο χάπι. Ένα αναβράζον 
πιθανότατα λόγω των υλικών δρα πιο γρήγορα και αποβάλλει τον έντονο πονοκέφαλο σε 
σχέση με το αδιάλυτο χάπι.» 

Pre Επίπεδο 1 κατηγορία 1.1 Υποκατηγορία 1.1.2 
 
 

«Θεωρώ πως το αναβράζον χάπι δρα πιο γρήγορα γιατί το λαμβάνουμε ήδη διαλυμένο, 
οπότε δεν χρειάζεται περισσότερος χρόνος από τον οργανισμό για να το διαλύσει ώστε να 
αρχίσει η παυσίπονη δράση του» 

Pre Επίπεδο 1 κατηγορία 1.2 Υποκατηγορία 1.2.1 
 
 

«Η αιτία της γρήγορης ανακούφισης οφείλεται στο ότι όσο πιο «διαλυμένη» είναι μια 
ουσία τόσο πιο γρήγορα δρα, ειδικά μέσα στο νερό, απορροφάται γρήγορα και εύκολα από 
τον οργανισμό γιατί το σώμα «καταλαβαίνει» ότι θέλει να ενυδατωθεί έτσι η ουσία 
διαχέεται σε όλο το σώμα.» 

Pre Επίπεδο 1 Κατηγορία 1.2 Υποκατηγορία 1.2.2 
 
 

«Διότι το αναβράζον χάπι έχει κάνει ήδη τη δουλειά που κάνει το στομάχι μας στο αδιάλυτο 
χάπι, και έτσι δρα πιο γρήγορα.» 

Pre Επίπεδο 0 

 

Συνοψίζοντας, όπως παρουσιάζονται στα διαγράμματα 2 και 3, φαίνεται ότι 

οι μονάδες ανάλυσης του επιπέδου 1 ταξινομήθηκαν στην κατηγορία 1, δηλαδή οι 

φοιτητές  ερμηνεύουν με βάση τις χημικές ιδιότητες. Οι περισσότεροι φοιτητές 

ταξινομήθηκαν στην κατηγορία 2, δηλαδή ερμηνεύουν σύμφωνα με την ταχύτητα 

διάλυσης και απορρόφησης. 

3.3 Εμβάθυνση στη Post μέτρηση 
Οι 5 μονάδες ανάλυσης που ανήκουν στο επίπεδο 3 χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες. 

Με δύο μονάδες ανάλυσης να ερμηνεύουν σωστά και έκαναν χρήση του όρου S/V 

στην απάντηση τους και τρεις να αιτιολογούν σωστά χωρίς να κάνουν ξεκάθαρη 

αναφορά στο S/V. Οι 2 μονάδες ανάλυσης που βρέθηκαν στο επίπεδο 2 αποτέλεσαν 

η κάθε μια και ξεχωριστή κατηγορία. Η μία αιτιολογούσε με αναφορά στο μέγεθος 

της δραστικής ουσίας ενώ η δεύτερη καταγράφηκε ως νέα κατηγορία του επιπέδου 

2 με την μονάδα ανάλυσης να κάνει χρήση του όρου S/V χωρίς όμως να παρέχει 

κάποια ερμηνεία.  

Όπως παρουσιάζεται από τα επόμενα διαγράμματα 4 & 5, στο επίπεδο 1, 

προέκυψαν δυο νέες κατηγορίες και μια νέα υποκατηγορία. Συγκεκριμένα οι δύο 

νέες κατηγορίες είναι η ευκολία στη κατάποση (κατηγορία 1.3), η οποία περιείχε μία 

μονάδα ανάλυσης και η κατηγορία της πυκνότητας (κατηγορία 1.4) η οποία περιέχει 

επίσης μια μονάδα ανάλυσης. Στην κατηγορία της χημικής ερμηνείας (κατηγορία 1.1) 

υπήρχαν τρεις μονάδες ανάλυσης. Επίσης, στην παρούσα κατηγορία προστέθηκε μια 
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νέα υποκατηγορία με το όνομα περιεκτικότητα της ουσίας (υποκατηγορία 1.1.1), η 

οποία περιέχει μια μονάδα ανάλυσης. Στην υποκατηγορία 1.1.2 το είδος της ουσίας 

τοποθετήθηκαν οι άλλες δυο μονάδες ανάλυσης της κατηγορίας αυτής. Τέλος, οι 

περισσότερες μονάδες ανάλυσης τοποθετήθηκαν στην κατηγορία 1.2 δηλαδή στις 

μονάδες ανάλυσης που αιτιολογούσαν με βάση τον χρόνο διάλυσης ή απορρόφησης 

της ουσίας. Οι απαντήσεις που τοποθετήθηκαν εδώ ήταν δέκα. Ο καταμερισμός στις 

υποκατηγορίες παρουσίασε ανατροπή σε σχέση με την Pre μέτρηση, καθώς πλέον οι 

μονάδες ανάλυσης που τοποθετήθηκαν στην υποκατηγορία 1.2.2 (χρόνος 

απορρόφησης) ήταν εννέα και αντίστοιχα στην υποκατηγορία 1.2.1 (χρόνος 

διάλυσης) τρεις. Ακολουθούν τα διαγράμματα με τον καταμερισμό των μονάδων 

ανάλυσης. 

 
Διάγραμμα 4 κατανομή των μονάδων ανάλυσης των κατηγοριών του επιπέδου 1 της Post 

μέτρησης 
 

 
Διάγραμμα 5 κατανομή των μονάδων ανάλυσης των Υποκατηγοριών του επιπέδου 1 της 

Post μέτρησης 
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Να σημειωθεί ότι μια φοιτήτρια ανήκει και στο Επίπεδο 3 και στο Επίπεδο 1, 

καθώς στην απάντηση της βρέθηκαν 2 αντίστοιχες μονάδες ανάλυσης. Επιπλέον, μια 

φοιτήτρια ανήκει στο επίπεδο ένα, αλλά έχει μονάδα ανάλυσης και από την 

κατηγορία 1.1 (χημικές ερμηνείες), αλλά και την κατηγορία 1.3 (ευκολία κατάποσης) 

κατηγορίες του επιπέδου 1. Τέλος, δυο ακόμα φοιτήτριες ανήκουν στην κατηγορία 

1.2 (χρόνος διάλυσης/απορρόφησης) και ταυτόχρονα και στις δυο υποκατηγορίες της 

κατηγορίας αυτής. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα απαντήσεων: 

«Το αναβράζον χάπι έχει πιο γρήγορη ανακούφιση λόγω της επιφάνειάς του. Όταν το χάπι 
διασπάται σε μικρότερα κομμάτια διαλύεται πιο εύκολα στο νερό. Στο S/V αλλάζει η 
επιφάνεια και παραμένει ο όγκος ίδιος.» 

Post Επίπεδο 3 Κατηγορία 3.1 
 

«Το αναβράζον χάπι ανακουφίζει πιο γρήγορα από τον πόνο, συγκριτικά με το αδιάλυτο 
χάπι. Αυτό συμβαίνει γιατί το αναβράζον, εφόσον διαλύεται σε μικρά κομμάτια, 
σχηματίζοντας μικροί κόκκοι με περισσότερες επιφάνειες. Οι επιφάνειες αυτές έρχονται 
σε επαφή με τον διαλύτη και διασπώνται ταχύτερα στον οργανισμό.» 

Post Επίπεδο 3 Κατηγορία 3.2 
 

«Από όσο θυμάμαι από το μάθημα η αιτία της γρήγορης ανακούφισης από το πόνο είναι 
το s/v. Αναλυτικότερα ο λόγος της επιφάνειας προς τον όγκο του αναβράζον χαπιού είναι 
μεγαλύτερος από τον λόγο της επιφάνειας προς τον όγκο του αδιάλυτου χαπιού. S/V 
αναβράζον > s/v αδιάλυτο χάπι» 

Post Επίπεδο 2 Κατηγορία 2.1 
 

«Η ανακούφιση είναι πιο γρήγορη γιατί εκτός του ότι το χάπι εισέρχεται στον οργανισμό 
ήδη διαλυμένο πιθανόν είναι κατασκευασμένο με τέτοια τεχνολογία όπου η δραστική του 
ουσία είναι διασπασμένη σε πολύ πολύ μικρά κομμάτια (μεγέθους νανοκλίμακας και έτσι 
μπορούν να εισχωρήσουν στα κύτταρα του οργανισμού και να δράσουν άμεσα)» 

Post Επίπεδο 2 Κατηγορία 2.2 
 

«Πιθανότατα η άμεση ανακούφιση να σχετίζεται με την περιεκτικότητα του κάθε χαπιού. 
Το χάπι με την μεγαλύτερη περιεκτικότητα θα ανακουφίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα 
σε σχέση με το άλλο. Φυσικά, αυτό εξαρτάται από τον κάθε οργανισμό το είδος της 
αρρώστιας και την χρησιμοποίηση των χαπιών από τον χρήστη (πόσες φορές παίρνει).  Ένα 
διαλυτό χάπι με μεγάλη περιεκτικότητα (1000mg) απορροφάται και δρα προσφέροντας 
αποτέλεσμα. Ένα αδιάλυτο χάπι με μικρή περιεκτικότητα (500mg) δεν προσφέρει άμεσο 
αποτέλεσμα και χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να εμφανίσει αποτελέσματα.» 

Post Επίπεδο 1 Κατηγορία 1.1 Υποκατηγορία 1.1.1 
 

«Το αναβράζον χάπι έχει αρκετά πλεονεκτήματα από το αδιάλυτο, γι΄ αυτό και 
ανακουφίζει γρηγορότερα και ευκολότερα τον πόνο. Αρχικά, το αναβράζον διαλύεται πιο 
εύκολα και γρήγορα στο νερό (ανεξαρτήτως της πυκνότητας και της θερμοκρασίας του), 
λόγω της σύστασης του (από τι υλικά είναι κατασκευασμένο). Ο ασθενής δηλαδή 
ανακουφίζεται γρηγορότερα, διότι το φάρμακο διαλυμένο πλέον φτάνει στο στομάχι και 
από' κει στο αίμα και σ’ όλο το σώμα. Αντίθετα, το αδιάλυτο λόγω της συστατικής του 
μορφής καθίσταται αδύνατο να διαλυθεί τόσο γρήγορα από τα γαστρικά υγρά του 
στομαχιού, με αποτέλεσμα, ο πόνος να περνά αργότερα και όχι άμεσα που είναι το 
επιθυμητό» 

Post Επίπεδο 1 Κατηγορία 1.1 Υποκατηγορία 1.1.2 
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«Θεωρώ ότι το αναβράζον χάπι έχει πιο άμεση επίδραση στον οργανισμό επειδή διαλύεται 
μέσα στο νερό που είναι υγρό στοιχείο και είναι πιο εύκολο να απορροφηθεί από τον 
οργανισμό και το αίμα. Αντιθέτως, αν το χάπι το καταπίναμε τότε απαιτούνταν ένα χρονικό 
διάστημα προκειμένου να ξεκινήσει η δράση του διότι, θα ήταν πιο χρονοβόρο για τον 
οργανισμό να το διασπάσει» 

Post Επίπεδο 1 Κατηγορία 1.2 Υποκατηγορία 1.2.1 
 

«Αυτό συμβαίνει γιατί πιστεύω πως είναι ήδη σε υγρή μορφή και απορροφάται πιο 
γρήγορα από τον οργανισμό, ενώ το χάπι πρέπει να διασπαστεί πρώτα στο γαστρικό υγρό 
εφόσον είναι σε στερεή μορφή και να απελευθερώσει τις φαρμακευτικές ιδιότητες που 
έχει ώστε να περάσει το κεφάλι μας» 

Post Επίπεδο 1 Κατηγορία 1.2 Υποκατηγορία 1.2.2 
 

«Είναι πιο εύκολο στην κατάποση, πράγμα που καθιστά και πάλι την ανακούφιση από τον 
πόνο γρηγορότερη από το αδιάλυτο.» 

Post Επίπεδο 1 Κατηγορία 1.3 
 

«Το αναβράζον χάπι διαλύεται μέσα στο νερό ευκολότερα λόγω της πυκνότητάς του, απ 
ότι το κανονικό χάπι μέσα στο στομάχι μας. Επομένως η διαλυμένη ουσία μέσα στο νερό 
αποτελεί ευκολότερη και γρηγορότερη διαδικασία για τον οργανισμό μας σε σχέση με το 
από χάπι και γι αυτό είναι πιο άμεσο και αποτελεσματικό» 

Post Επίπεδο 1 Κατηγορία 1.4 

 

3.4 Σύγκριση Post με Post – Post μέτρηση 
Στο διάγραμμα 6 παρακάτω απεικονίζεται η κατανομή των μονάδων ανάλυσης στα 

επίπεδα κατανόησης των Post και Post – Post μετρήσεων της εφαρμογή. Στην Post 

μέτρηση οι περισσότερες μονάδες ανάλυσης (14) ταξινομήθηκε στο επίπεδο 1 που 

σημαίνει, ότι οι ερμηνείες των φοιτητών για το φαινόμενο της διάλυσης του χαπιού 

απείχαν από την επιστημονική άποψη, δηλαδή οι φοιτητές απέδωσαν το φαινόμενο, 

είτε παρέχοντας χημικές ερμηνείες, είτε λόγω του χρόνου διάλυσης/απορρόφησης, 

είτε λόγω ευκολίας κατάποσης, είτε λόγω της πυκνότητας του χαπιού. 

Δυο μονάδες ανάλυσης ταξινομήθηκαν στο επίπεδο 2. Συγκεκριμένα, οι 

μονάδες ανάλυσης μοιράστηκαν με έναν φοιτητή να ερμηνεύει, χρησιμοποιώντας το 

μέγεθος και έναν φοιτητή να απαντάει με τον όρο S/V χωρίς όμως να έχει ερμηνεία. 

Κατά την τελική μέτρηση Post – Post καταγράφεται μείωση των φοιτητών που 

κατατάσσονται στο επίπεδο 1 σε 9 από 14. Στο υψηλότερο επίπεδο κατανόησης 3, 

τοποθετήθηκαν τέσσερις μονάδες ανάλυσης, δηλαδή οι φοιτητές απέδωσαν το 

φαινόμενο, είτε παρέχοντας σωστή ερμηνεία και με χρήση του όρου S/V, είτε 

παρείχαν σωστή ερμηνεία ακόμα και αν δεν έκαναν ξεκάθαρη χρήση του όρου S/V. 

Στο επίπεδο 2, προστέθηκε 2 επιπλέον μονάδες ανάλυσης. Οι φοιτητές γράφουν την 

αιτιολόγηση τους με βάση το μέγεθος ή κάνουν απλή αναφορά στο S/V χωρίς όμως 

να γίνεται κάποια ερμηνεία.  

Τέλος, δεν βρέθηκε μονάδα ανάλυσης που να αντιστοιχεί στο επίπεδο 0. Να 

σημειωθεί, ότι δεν καταγράφηκαν δεδομένα για τρεις από τους 20 φοιτητές, καθώς 

απουσίαζαν κατά την τελική μέτρηση. Επιπλέον, ο συνολικός αριθμός των Post 

μετρήσεων ήταν 21 μονάδες ανάλυσης, ενώ των Post – Post 17 μονάδες ανάλυσης. 
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Διάγραμμα 6 σύγκριση της κατανομής των φοιτητών σε επίπεδα της Post και της Post – 

Post μέτρησης 
 

3.5 Εμβάθυνση στη Post – Post μέτρηση 
Όπως παρουσιάζεται και από τα επόμενα διαγράμματα 7 & 8, οι 4 μονάδες ανάλυσης 

που ανήκουν στο επίπεδο 3 χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες. Με τρεις μονάδες 

ανάλυσης να αιτιολογήσουν σωστά και έκαναν χρήση του όρου S/V στην απάντηση 

τους και 1 να αιτιολογούν σωστά χωρίς να κάνουν ξεκάθαρη αναφορά στο S/V. Οι 4 

μονάδες ανάλυσης που βρέθηκαν στο επίπεδο 2 αποτέλεσαν από τις ήδη γνωστές 

κατηγορίες. Οι 2 αιτιολογούσαν με αναφορά στο μέγεθος (κατηγορία 2.1), ενώ οι 

άλλες δυο καταγράφηκαν ως  κατηγορία 2.2 με τις μονάδες ανάλυσης και να κάνουν 

χρήση του όρου S/V χωρίς ωστόσο να παρέχει κάποια ερμηνεία. 

Όσον αφορά στο επίπεδο 1, οι απαντήσεις φαίνεται να είχαν λιγότερες 

μονάδες ανάλυσης σε σχέση με την Post μέτρηση, εφόσον ήταν 9 σε σχέση με τις 14 

της  Post μέτρησης. Σε αυτό το επίπεδο, εξαφανίστηκε μια κατηγορία η 1.3, καθώς 

κανένας φοιτητής δεν αιτιολόγησε με βάση την ευκολία κατάποσης και μια 

υποκατηγορία (1.1.2), καθώς κανένας φοιτητής δεν αιτιολόγησε με βάση το είδος της 

ουσίας. Στην κατηγορία της χημικής ερμηνείας (κατηγορία 1.1) υπήρχαν δυο μονάδες 

ανάλυσης. Στην Υποκατηγορία 1.1.1, το είδος της ουσίας τοποθετήθηκαν αυτές δυο 

μονάδες ανάλυσης της κατηγορίας αυτής. Τέλος, οι περισσότερες μονάδες ανάλυσης 

τοποθετήθηκαν ξανά στην κατηγορία 1.2, δηλαδή στις μονάδες ανάλυσης που 

αιτιολογούσαν με βάση τον χρόνο διάλυσης ή απορρόφησης της ουσίας. Οι 

απαντήσεις που τοποθετήθηκαν εδώ ήταν επτά. Ο καταμερισμός στις υποκατηγορίες 

παρουσίασε σχετική ισορροπία σε σχέση με την Post μέτρηση, καθώς πλέον οι 

μονάδες ανάλυσης που τοποθετήθηκαν στην υποκατηγορία 1.2.2 (χρόνος 

απορρόφησης) ήταν πέντε και αντίστοιχα στην υποκατηγορία 1.2.1 (χρόνος 

διάλυσης) τέσσερις. Ακολουθούν τα διαγράμματα με τον καταμερισμό των μονάδων 

ανάλυσης. 
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Διάγραμμα 7 κατανομή των μονάδων ανάλυσης των κατηγοριών του επιπέδου 1 της Post 

- Post μέτρησης 
 

 
Διάγραμμα 8 κατανομής των μονάδων ανάλυσης των Υποκατηγοριών του επιπέδου 1 της 

Post - Post μέτρησης 
Να σημειωθεί ότι 2 φοιτήτριες ανήκουν στο επίπεδο ένα, αλλά έχουν δυο 

μονάδα ανάλυσης από μία στην κατηγορία 1.1 (χημικές ερμηνείες), αλλά και από μία 

στην κατηγορία 1.2 (Χρόνος διάλυσης/απορρόφησης) του επιπέδου 1. Τέλος, τρεις 

ακόμα φοιτήτριες ανήκουν στην κατηγορία 1.2 (χρόνος διάλυσης/απορρόφησης) και 

ταυτόχρονα και στις δυο υποκατηγορίες της κατηγορίας αυτής. Ακολουθούν μερικά 

παραδείγματα απαντήσεων: 

«Ανακουφιζόμαστε πιο γρήγορα γιατί όσο μεγαλύτερο είναι το πηλίκο της επιφάνειας του 
χαπιού προς τον όγκο τόσο πιο γρήγορα διαλύεται και απορροφάται από τον οργανισμό.» 

Post – Post Επίπεδο 3 Κατηγορία 3.1 
 

«Το αναβράζον χάπι είναι ποιο δραστικό από το αδιάλυτο χάπι, διότι με τη διάλυση του 
χαπιού δημιουργούνται περισσότερες επιφάνειες στο χάπι (μικροί κόκκοι) οι οποίοι δρουν 
πιο γρήγορα στον οργανισμό. Ο πόνος ανακουφίζεται ευκολότερα και γρηγορότερα» 

Post – Post Επίπεδο 3 Κατηγορία 3.2 
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«Το S/V του αναβράζον είναι μεγαλύτερο από το S/V του αδιάλυτου χαπιού, γι’ αυτό 
επιλέγω το αναβράζον γιατί έτσι είναι πιο δραστικό» 

Post – Post Επίπεδο 2 Κατηγορία 2.1 
 

«Το αναβράζον χάπι διασπάται σε μικρά κομμάτια και ο όγκος παραμένει σταθερός και 
έτσι το χάπι διαλύεται πιο γρήγορα και ενεργεί πιο γρήγορα στην ανακούφιση από τον 
πόνο» 

Post – Post Επίπεδο 2 Κατηγορία 2.2 
 

«Περιέχουν μεγαλύτερη ποσότητα της ουσίας που βοηθά στην αντιμετώπιση του 
πονοκεφάλου» 

Post – Post Επίπεδο 1 Κατηγορία 1.1 Υποκατηγορία 1.1.1 
 

«Το αναβράζον χάπι ενδέχεται να διαλύεται πιο γρήγορα και για αυτό να απορροφάται 
αμέσως από τον οργανισμό. Αυτό συνεπάγεται την άμεση ανακούφιση από τον 
πονοκέφαλο.» 

Post – Post Επίπεδο 1 Κατηγορία 1.2 Υποκατηγορία 1.2.1 
 

«Γιατί εισέρχεται ήδη διαλυμένο στον οργανισμό μας με αποτέλεσμα να απορροφάται πιο 
γρήγορα, λόγω της διάσπασης του, και να προκαλεί πιο γρήγορα ανακούφιση. Το 
αναβράζον εισέρχεται στον οργανισμό μέσω της κατάποσης άμεση και έγκυρη 
απορρόφηση από τον οργανισμό» 

Post – Post Επίπεδο 1 Κατηγορία 1.2 Υποκατηγορία 1.2.2 
 

«Γιατί το αναβράζον χάπι επειδή είναι ήδη διαλυμένο και έχει μικρότερη πυκνότητα 
διαλύεται και δρα πιο γρήγορα και αποτελεσματικά σε σχέση με το αδιάλυτο χάπι» 

Post – Post Επίπεδο 1 Κατηγορία 1.4 

 

Συνοψίζοντας στην Post – Post μέτρηση φαίνεται στα διαγράμματα 7 και 8, 

ότι οι φοιτητές χωρίζονται στις ίδιες κατηγορίες, με διαφορά ότι δεν καταγράφηκε 

καμία απάντηση στην κατηγορία 1.3, καθώς κανένας φοιτητής δεν αιτιολόγησε με 

βάση την ευκολία κατάποσης και ακόμα, ότι εκλείπει μια υποκατηγορία. 

3.6 Ανάλυση Video 
Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφονται τα αποτελέσματα της πρώτης πιλοτικής 

εφαρμογής του δεύτερου μέρους των διδακτικών δραστηριοτήτων. Στην αριστερή 

στήλη του πίνακα παρουσιάζεται ο τίτλος της διδακτικής δραστηριότητας και στην 

δεξιά ένα θετικό (+) ή αρνητικό (-) πρόσημο. Το θετικό πρόσημο δίνεται στις 

δραστηριότητες,  για τις οποίες και ο χρόνος ήταν επαρκής για την υλοποίηση και 

συζήτηση αυτών, αλλά και οι φοιτητές δεν παρουσίασαν δυσκολίες στην κατανόηση 

ή στον χειρισμό των υλικών και την εκτέλεση των διδακτικών δραστηριοτήτων. 

Αρνητικό πρόσημο θα δίνονταν στις δραστηριότητες, έστω, αν και μια από τις δυο 

αυτές προϋποθέσεις δεν ικανοποιούνταν. Όπως καταγράφεται και στον πίνακα, όλες 

οι διδακτικές δραστηριότητες πήραν θετικό πρόσημο. Μάλιστα, η δραστηριότητα 6 

υλοποιήθηκε στον μισό χρόνο από ότι εκτιμούνταν, ότι θα πραγματοποιούνταν. 

Τίτλος της διδακτικής δραστηριότητας Πρόσημο 
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Δρ. 4 Ερευνούμε ποιο σώμα διαλύεται ταχύτερα + 

Δρ. 5 Τι μυστικό κρύβουν οι πολλοί μικροί κύβοι; + 

Δρ. 6 Ερευνούμε ποιο χάπι διαλύεται ταχύτερα + 

Δρ. 7 Γιατί αυτό το μυστικό έχει μεγάλη σημασία στην ιατρική; + 

Πίνακας 6 αποτελέσματα διδακτικών δραστηριοτήτων 4 έως και 7 

 

3.7 Απάντηση στα 1ο ερευνητικά ερωτήματα 
Σύμφωνα με τις απαντήσεις των φοιτητών στο pre ερωτηματολόγιο, η πλειοψηφία 

των φοιτητών κατατάσσονταν στο Επίπεδο 1 και 0. Παρατηρήθηκε βελτίωση μετά το 

πέρας της παρέμβασης, αφού υπήρξαν φοιτητές που εντάσσονταν και στο επίπεδο 3 

και 2. 

3.8 Απάντηση στο 2o ερευνητικό ερώτημα 
Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης των Video, τουλάχιστον για όσες 

δραστηριότητες υπήρχε υλικό, φαίνεται, πως η απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα 

«Ποιες από τις διδακτικές δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν έχουν θετική και ποια 

αρνητική εφαρμοσιμότητα;» είναι θετική. Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες 4 έως και 

7 έχουν θετική εφαρμοσιμότητα, καθώς και ο χρόνος υλοποίησης ήταν επαρκής και 

οι φοιτητές κατανόησαν, εκτέλεσαν και χειρίστηκαν με επιτυχία τις οδηγίες και τα 

υλικά που τους δόθηκαν.  
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Κεφάλαιο 4: Συζήτηση 
Καθώς είναι από τις πρώτες φορές που διδάσκεται  το εμβαδόν επιφάνειας προς 

όγκου στο περιεχόμενο της Ν-ΕΤ σε φοιτητές Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης κρίθηκε, ότι είναι σημαντικό να γίνει μια πιο εις βάθος έρευνα, που 

ακριβώς αποδίδουν οι φοιτητές το φαινόμενο της ταχύτερης διάλυσης. Αυτή η εις 

βάθος έρευνα πραγματοποιήθηκε για την Pre μέτρηση, όπως και για της Post και Post 

– Post μέτρηση. Τα αποτελέσματα της παρέμβασης μπορούν να χαρακτηρισθούν 

μερικώς θετικά, καθώς μετά την παρέμβαση βρέθηκαν μονάδες ανάλυσης στα 

ανώτερα επίπεδα 3 και επίπεδο 2. Επιπλέον, καμία απάντηση δεν τοποθετήθηκε στο 

Επίπεδο 0. Ωστόσο, ο αριθμός των απαντήσεων που καταγράφηκαν στα ανώτερα 

επίπεδα ήταν σχετικά μικρός, εφόσον κάμποσες απαντήσεις εξακολούθησαν να 

παραμένουν στο επίπεδο 1. Οι απαντήσεις των Post – Post ερωτηματολογίων, 

έδειξαν ότι υπήρξε σταθερότητα στην γνωστική κατανόηση, εφόσον το σύνολο των 

φοιτητών που εντάσσονταν στο επίπεδο 3 και 2 παρέμενε σχεδόν σταθερό. Στην 

συνέχεια, αναγράφονται οι περιορισμοί της έρευνας και τέλος, καταγράφονται οι 

προτάσεις για βελτίωση και αλλαγή στο εργαλείο. 

4.1 Ερμηνεία Pre απαντήσεων 
Θα μπορούσε να διατυπωθεί, ότι το πλήθος των μονάδων ανάλυσης μοιράστηκαν 

στο Επίπεδο 1 και 0. Μια γενική ερμηνεία είναι, ότι το αποτέλεσμα αυτό συμβαδίζει 

με την βιβλιογραφία, η οποία υποστηρίζει, ότι το πλήθος των μαθητών, φοιτητικών, 

αλλά ακόμα και δασκάλων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν γνωρίζει το S/V ή αν 

τυχόν το γνωρίζει, το κατανοεί μονάχα ως μαθηματικό υπολογισμό χωρίς 

περιεχόμενο εφαρμογής (Taylor, 2009· Enochs and Gabel 1984· Stavy & Tirosh 1996· 

Light, Swarat, Park, and Drane, 2008· Swarat, Light, Park and Drane, 2009). Μια πιθανή 

ερμηνεία θα μπορούσε να είναι, ότι, καθώς 17 από τους 20 φοιτητές προέρχονταν 

από θεωρητική κατεύθυνση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δεν είχαν διδαχθεί κάποιο 

αντίστοιχο μάθημα. Οπότε ερμήνευσαν το φαινόμενο με βάση εμπειριών από την 

καθημερινή ζωή τους, όπως, ότι η άχνη ζάχαρη διαλύεται ταχύτερα από την 

κρυσταλλική ζάχαρη ή ότι δεν έχουν όλα τα χάπια την ίδια σύσταση. Επιπλέον, ίσως 

οι συμμετέχοντες να επικεντρώθηκαν στο αποτέλεσμα του χαπιού και όχι στην 

αιτιολόγηση της ταχύτερης θεραπείας. Όπως αναγράφεται λεπτομερώς και σε 

μετέπειτα ενότητα το ερευνητικό εργαλείο είχε περιορισμούς. 

4.2 Ερμηνεία Post απαντήσεων 
H Post μέτρηση θεωρείται μερικώς θετική. Θετική, καθώς έχει απαντήσεις με 

μονάδες ανάλυσης που κατατάσσονται στο Επίπεδο 3 και στο Επίπεδο 2. Τον 

ισχυρισμό αυτό συμπληρώνει και το γεγονός, ότι κανένας φοιτητής δεν 

τοποθετήθηκε στο Επίπεδο 0. Επίσης, χαρακτηρίζονται μερικώς θετικά, καθώς 

αρκετοί φοιτητές εξακολουθούν να παραμένουν στις κατηγορίες του επιπέδου 1 και 

μάλιστα παρατηρήθηκε και η δημιουργία νέων κατηγοριών απαντήσεων. Αυτό θα 

μπορούσε να ερμηνευτεί κατά την φάση ανάδειξης των εναλλακτικών ιδεών. Το 

ερώτημα που δόθηκε ήταν πολύ ανοιχτό ως προς την επιλογή του χαπιού. Με 

αποτέλεσα, οι φοιτητές να καταγράψουν πολλές μεταβλητές, οι οποίες δεν είχαν 
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σχέση με το περιεχόμενο της παρέμβασης και δεν καλούνταν να δοκιμαστούν, οπότε 

ήταν δύσκολο να απορριφτούν κατά την φάση δοκιμασίας των αρχικών απόψεων. 

Καθώς ο ερευνητής κράτησε ουδέτερη στάση σ’ όλες τις απαντήσεις των φοιτητών 

και εφόσον στην φάση δοκιμασίας των αρχικών απόψεων δεν δοκιμάστηκαν όλες οι 

αρχικές απόψεις, ίσως αυτό ήταν ένας σημαντικός παράγοντας, ο οποίος να κράτησε 

το επίπεδο 1 σε υψηλό αριθμό μονάδων ανάλυσης και το γεγονός αυτό δικαιολογεί 

και τον φοιτητή που κατέγραψε στην απάντηση του 2 μονάδες ανάλυσης, μια του 

Επιπέδου 3 και μια του Επιπέδου 1. Συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια ανάδειξης 

αρχικών απόψεων τέθηκε ως μεταβλητές η ευκολία κατάποσης, η πυκνότητα του 

χαπιού, η ποσότητα της δραστικής ουσίας και το είδος της δραστικής ουσίας. 

Μεταβλητές, οι οποίες δεν διαψεύσθηκαν από τον ερευνητή, καθώς είχε ουδέτερη 

στάση. Με αποτέλεσμα, όπως φαίνεται και στις απαντήσεις των Post 

ερωτηματολογίων να καταγράφονται νέες κατηγορίες στο επίπεδο 1, όπως η ευκολία 

κατάποσης, η πυκνότητα του χαπιού και η περιεκτικότητα ως υποκατηγορία των 

χημικών ερμηνειών. 

Ίσως αυτή η μερικώς θετική εξέλιξη να μπορεί να αποδοθεί και στον 

παράγοντα του χρόνο έκτασης της παρέμβασης. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, οι 

έρευνες που πραγματοποιήθηκαν είχαν πολύ μεγαλύτερο εύρος παρέμβασης, 

παραδείγματος χάριν ολόκληρο μάθημα εξαμήνου (Light, Swarat, Park, and Drane, 

2008· Swarat, Light, Park and Drane, 2009). Σε αντίθεση με την παρούσα παρέμβαση 

που πραγματοποιήθηκε σε συναντήσεις που είχε συνολική διάρκεια μονάχα 3 ώρες 

και 15 λεπτά. 

Πιο αναλυτικά, οι περισσότεροι φοιτητές του επιπέδου 1 ερμηνεύσαν το 

φαινόμενο με βάση τον χρόνο διάλυσης. Ο χρόνος διάλυσης εξακολουθεί να υπάρχει 

σε μεγάλες τιμές και στην Post μέτρηση, καθώς κατά την διάρκεια της παρέμβασης 

οι φοιτητές εκτέλεσαν τρεις σχετικές δραστηριότητες με διάλυση και ίσως δεν 

τονίστηκε αρκετά η αιτιολόγηση της ταχύτερης διάλυσης. Ίσως αυτό να ενίσχυε την 

άποψη τους, καθώς δεν συζητήθηκε για αρκετό χρόνο η σχέση της διάλυσης με το 

μέγεθος και το S/V. 

Κάτι που φαίνεται να δυσκόλεψε στην κατανόηση του s/v και τις προεκτάσεις 

που έχει αυτό, είναι ότι δεν έχει ξεκάθαρο όνομα. Στην βιντεοσκόπηση φαίνεται, ότι 

οι φοιτητές εξέφρασαν το ακόλουθο ερώτημα «Το m/v είναι η πυκνότητα σωστά; το 

s/v τι είναι; Γιατί δεν έχει ένα όνομα;». Πιθανότατα η έλλειψη μιας λέξης που να 

χαρακτηρίζει το s/v να προκαλεί σύγχυση και να δυσκόλεψε στην σύνδεση τους s/v 

με την ταχύτητα διάλυσης και κατά επέκταση της θεραπείας. Στην ενότητα 

περιορισμοί της έρευνας καταγράφονται και μερικοί γενικοί λόγοι που δυσχέραιναν 

τα αποτελέσματα, όπως ο χρόνος που μεσολάβησε μεταξύ του δεύτερο μέρους της 

παρέμβασης και της Post μέτρησης.  

 

4.3 Ερμηνεία Post – Post απαντήσεων 
Όπως διατυπώθηκε και στα αποτελέσματα, οι φοιτητές που εντάσσονται στα 

ανώτερα επίπεδα κατανόησης έμειναν σχεδόν σταθεροί. Οπότε, ίσως μπορεί να 

διατυπωθεί πως οι γνώσεις που κατακτήθηκαν παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα. 
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Επιπλέον καταγράφηκε μείωση στο Επίπεδο 1. Ως ερμηνεία δίνεται ότι κατά τη Post 

– Post μέτρηση απουσίαζαν οι τρεις φοιτητές. Αυτοί οι τρεις φοιτητές που 

απουσίαζαν από την Post - Post μέτρηση, ανήκαν στο επίπεδο 1 κατά τη post 

μέτρηση. Οπότε, ακόμα και αν συμπλήρωναν τα Post – Post ερωτηματολόγια, οι 

απαντήσεις που θα έδιναν θα εξακολουθούσαν να ανήκαν στο επίπεδο 1, εφόσον 

δεν υπήρξε κάποια διδασκαλία μεταξύ της Post και της Post – post μέτρησης.  

4.4 Εφαρμοσιμότητα διδακτικών δραστηριοτήτων 
Στην παρούσα εργασία, πέρα από την γνωστική αξιολόγηση των φοιτητών 

πραγματοποιήθηκε και αξιολόγηση σχετικά με την εφαρμοσιμότητα των 

προτεινόμενων διδακτικών δραστηριοτήτων, εφόσον ήταν η πρώτη φορά που 

εφαρμόζονταν. Όπως έγινε σαφές και από τα αποτελέσματα της έρευνας, όλες οι 

δραστηριότητες του δεύτερου μέρους της παρέμβασης έλαβαν θετικό πρόσημο. 

Καθώς όλες οι δραστηριότητες ήταν εντός του προβλεπόμενου χρονικού 

διαστήματος και μάλιστα η δραστηριότητα 6 «Ερευνούμε ποιο χάπι διαλύεται 

ταχύτερα» ολοκληρώθηκε στον μισό χρόνο απ’ ότι ήταν υπολογισμένη να 

ολοκληρωθεί. Επίσης, όσον αφορά την κατανόηση των οδηγιών, την χρήση των 

υλικών και την εκτέλεση των πειραματικών διατάξεων, όλες οι ομάδες κατάφεραν με 

σχετική ευκολία να τις ολοκληρώσουν. Πέρα από μεμονωμένους φοιτητές, οι οποίοι 

βιάστηκαν να εκτελέσουν την δραστηριότητα χωρίς να έχουν διαβάσει τις οδηγίες 

δεν υπήρξε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Ωστόσο, γίνεται σαφές, ότι σ’ όλες τις 

δραστηριότητες υπάρχουν περιθώρια μερικής βελτίωσης  και πιθανών αλλαγών που 

αναγράφονται παρακάτω στην ενότητα προτάσεις αλλαγής δραστηριοτήτων, καθώς 

και ο λόγος της αλλαγής.  

4.5 Περιορισμοί της Έρευνας 
Τα αποτελέσματα της πρότασης αναγνωρίζονται ως μερικώς θετικά. Πιθανές 

ερμηνείες είναι οι ακόλουθες. Χρησιμοποιήθηκε μονάχα ένα ερευνητικό εργαλείο. 

Το εργαλείο που προτάθηκε για την συλλογή των δεδομένων περιέχει μονάχα ένα 

έργο. Ως ακόλουθο αυτού μπορεί να διατυπωθεί ο προβληματισμός, ότι τα 

αποτελέσματα χρειάζονται περεταίρω εγκυροποίηση. Η χρονική περίοδος που 

μεσολάβησε ανάμεσα στο τέλος της παρέμβασης και της συγκέντρωσης των Post 

ερωτηματολογίων ήταν μεγάλη (5 εβδομάδες). Επιπλέον η χρονική παρέμβαση είχε 

μικρή χρονική έκταση εφόσον η συνολική διάρκεια ήταν 3 ώρες και 15 λεπτά. Ένας 

ακόμα περιορισμός είναι ο μικρός αριθμός των συμμετεχόντων.  Στις επόμενες 

ενότητες παρουσιάζονται προτάσεις αλλαγής, όσον αναφορά το εργαλείο 

συγκέντρωσης δεδομένων. 

4.6 Προτάσεις για αλλαγή 
Μετά την ερμηνεία και ανάγνωση των αποτελεσμάτων, προτάθηκε η ανάγκη για 

αναγνώριση των σημείων που χρειάζεται βελτίωση. Οι γενικές προτάσεις αλλαγής 

είναι οι ακόλουθες: 1) Θα πρέπει να υπάρχει χρονική συνέχεια στην συγκέντρωση 

των δεδομένων. Παραδειγματικά, προτείνεται το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην 

πρώτη και στην δεύτερη εφαρμογή να ήταν μικρότερο. Αντί για 14 μέρες, ίσως ήταν 

καλύτερο για την γνωστική συνέχεια των φοιτητών να μεσολαβούσαν μονάχα εφτά 
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ημέρες ή λιγότερες. Το χρονικό κενό μεταξύ του τέλους της παρέμβασης και της Post 

μέτρησης, ίσως έπρεπε να ήταν δύο εβδομάδες και όχι έξι, όπως συνέβη στην 

παρούσα μελέτη. Ίσως οι φοιτητές να είχαν επιδείξει μεγαλύτερα γνωστικά επίπεδα, 

αν η μέτρηση ήταν συντομότερη στην παρέμβαση. 2) Θα βοηθούσε στην 

εγκυροποίηση των δεδομένων, αν υπήρχαν ημιδομημένες συνεντεύξεις. Για 

παράδειγμα, η εφαρμογή ημιδομημένης συνέντευξης θα μπορούσε να αναδείξει 

αναλυτικότερα τον συλλογισμό των φοιτητών. 3) Ίσως έπρεπε να είχαν εκτελεστεί οι 

παρεμβάσεις σε δύο τμήματα συμμετεχόντων για να περιορίζονταν οι απώλειες στο 

δείγμα, αφού ο αρχικός αριθμός ήταν 29 φοιτητές και τελικά, αυτοί που συμμετείχαν 

σε όλες τις μετρήσεις, αλλά και στα 2 κομμάτια της παρέμβασης ήταν μόνο 17. 

Επιπλέον, θα μπορούσαν να είχαν αρκετά μεγάλη χρονική διάρκεια τα τμήματα 

μεταξύ τους, ώστε το πρώτο τμήμα να λειτουργούσε ως το τμήμα της πιλοτικής 

εφαρμογής. Με αρκετό χρόνο ανάμεσα στην πρώτη παρέμβαση, θα μπορούσαν να 

είχαν μελετηθεί, να είχαν εφαρμοστεί οι διορθώσεις στο δεύτερο. Στην συνέχεια, 

αναγράφονται οι συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης στο εργαλείο συγκέντρωσης 

δεδομένων και οι προτάσεις βελτίωσης των πειραματικών διατάξεων και 

δραστηριοτήτων.  

4.6.1 Προτάσεις αλλαγής εργαλείου συγκέντρωσης δεδομένων 

Αρχικά ,μπορούν να προστεθούν πέντε ερωτήματα που να στοχεύουν σε διαφορετικά 

στοιχεία της παρέμβασης. Αρχικά, για την ανάδειξη κατανόησης του S/V ως έννοια. 

Π.χ. 1) «Τι έχει περισσότερη φλούδα δυο μεγάλα μήλα ή τέσσερα μικρά μήλα ίδιου 

όγκου με τα δυο πρώτα;»  2) «Πιο πολύ κρούστα έχουν οχτώ ψωμάκια συνόλου ενός 

κιλού ή ένα μεγάλο Καρβέλι ίδιου σχήματος και βάρους με τα οχτώ ψωμάκια;» . Τα 

επόμενα δυο να στόχευαν στην ανάδειξη κατανόησης της ιδιότητας του ρυθμού 

αντίδρασης και συγκεκριμένα της διάλυσης ως ιδιότητα εξαρτώμενης από του S/V. 

Π.χ. 3) «Ίσως έχεις παρατηρήσει ότι ίδια ποσότητα άχνης ζάχαρη διαλύεται ταχύτερα 

από κύβους ζάχαρης. Που μπορεί να οφείλεται αυτό;», 4) «Στη Φλώρινα όταν θέλουν 

να λιώσουν το πάγο από εξωτερικές σκάλες ρίχνουν ¨χοντρό¨ αλάτι, θα είχαν κέρδος 

αν έριχναν ίδια ποσότητα από αλάτι σε σκόνη; Μπορείς να αιτιολογήσεις τη 

απάντηση σου;». Τέλος, να προστεθεί ένα ακόμα ερώτημα σχετικά με το πώς το S/V 

επηρεάζει τη ταχύτητα θεραπείας εξαιτίας του ταχύτερου ρυθμού διάλυσης π.χ. 5) 

«Σε περίπτωση που πάθαινες έγκαυμα θα προτιμούσες να απλώσεις στο έγκαυμα 

αλοιφή που έχει μεγάλα σωματίδια δραστικής ουσίας ή αλοιφή που να έχει ίδια 

ποσότητα, αλλά πολύ μικρότερα σωματίδια δραστικής ουσίας;». 

Επιπλέον, αυτό που προτείνεται είναι να γίνει αλλαγή στο παρόν έργο του 

ερωτηματολογίου. Η διατύπωση του θα μπορούσε να είναι ως εξής «Αν έχουμε 

έντονο πονοκέφαλο τι θα προτείνεται να πάρουμε: 1 μεγάλο χάπι ή 4 μικρά χάπια 

ίδιας ποσότητας ουσίας με το ένα μεγάλο; Ποιο νομίζεις ότι μπορεί να σε ανακουφίσει 

ταχύτερα; Ποια είναι η αιτία της γρήγορης ανακούφισης; Στο πλαίσιο παρακάτω 

περίγραψε με λέξεις και σχήμα». Η αλλαγή στην διατύπωση του έργου προτείνεται, 

καθώς το αναβράζον αναλγητικό χάπι δεν είναι ορατό με γυμνό μάτι μετά την 

διάλυση του, οπότε ίσως οι φοιτητές δυσκολεύονται να διακρίνουν, ότι τα πλέον 

κομματιασμένα μόρια που δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι μεμονωμένα, ακόμα και αν 
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συνολικά έχουν πολύ μεγαλύτερο S/V σε σχέση με το ένα μεγάλο χάπι. Επιπλέον, 

αφαιρέθηκε η λέξη αδιάλυτο χάπι, καθώς, όπως αναδείχθηκε στα αποτέλεσμα, ίσως 

παρότρυνε τους φοιτητές να αιτιολογήσουν μονάχα με βάση την ταχύτητα διάλυσης. 

Επιπλέον, το ερώτημα άλλαξε, ώστε πρώτα να επιλέγουν και στην συνέχεια με βάση 

την επιλογή τους να αιτιολογούν. Καθώς, στο αρχικό ερώτημα φαίνεται οι φοιτητές 

να έδωσαν βαρύτητα στην ταχύτερη ανακούφιση και όχι στην αιτιολόγηση αυτής. Ως 

κριτική στο παρόν ερώτημα θα μπορούσε να διατυπωθεί, ότι τώρα χάθηκε η 

ρεαλιστικότατα του πλαισίου, ωστόσο αυτό θα καλύπτεται με βάση τα νέα 

ερωτήματα που προστέθηκαν στο ερωτηματολόγιο. 

4.6.2 Προτάσεις αλλαγής δραστηριοτήτων 

Δραστηριότητα 1 

Σχετικά με την δραστηριότητα 1 «Μεγάλο ή μικρό χάπι» ίσως θα μπορούσε να 

αλλάξει το ερώτημα για να περιοριστούν οι μεταβλητές που οι φοιτητές θεωρούν 

σημαντικές, όπως πυκνότητα, ποσότητα δραστικής ουσίας, συχνότητα κατανάλωσης. 

Επιπλέον, ίσως θα πρέπει στην επιλογή που τους δίνεται να αλλάξει και από «ένα 

μεγάλο ή μικρό χάπι» να γίνει «ένα μεγάλο χάπι ή τέσσερα μικρά χάπια που συνολικά 

έχουν την ίδια ποσότητα δραστικής ουσίας, και πυκνότητα με το ένα μεγάλο χάπι» 

Αυτή η αλλαγή προτείνεται, ώστε να γίνει σαφές, ότι και οι δύο επιλογές έχουν και 

ίδιο όγκο. Ακόμα ίσως θα έπρεπε να διαθέταν περισσότερο χρόνο για να σκεφτούν 

ατομικά, καθώς μερικοί φοιτητές δεν εξέφρασαν επιλογή πριν να επηρεαστούν από 

τις απαντήσεις της ομάδα τους.  

Δραστηριότητα 2 

Στη δραστηριότητα 2 «Ποιες πατάτες έχουν περισσότερη φλούδα;» θα μπορούσε να 

προστεθεί στις οδηγίες ότι «οι φλούδες από τη μεγάλη πατάτα πρέπει να μαζευτούν 

σε άλλη κόλα Α4 σε σχέση με τις φλούδες από τις μικρές πατάτες» καθώς ένας 

φοιτητής μπερδεύτηκε και μάζεψε όλες τις φλούδες στο ίδιο χαρτί και ήταν δύσκολο 

για αυτόν να συγκρίνουν ποιες φλούδες καταλαμβάνουν την περισσότερη επιφάνεια. 

Επιπλέον, ίσως θα πρέπει να αρχίσει να γίνεται ο παραλληλισμός της μεγάλης 

πατάτας με το μεγάλο χάπι και να αιτιολογηθεί τι σχέση έχει η πατάτα με το χάπι, 

έτσι ώστε να αρχίσει να δημιουργείται η αναλογία, ότι εφόσον οι πολλές πατάτες 

έχουν μεγάλη φλούδα, τότε και τα πολλά χάπια έχουν περισσότερη επιφάνεια. 

Δραστηριότητα 3 

Σχετικά με την Δραστηριότητα 3 «Όταν κάτι μεγαλώνει μπορεί ταυτόχρονα να 

μικραίνει κάπου αλλού;» ίσως μετά το πέρας της συμπλήρωσης του φύλλου εργασίας 

θα έπρεπε να υπάρχει ένας υπολογιστής σε κάθε ομάδα, ώστε οι φοιτητές οι ίδιοι να 

αλληλοεπιδρούσαν με το λογισμικό που στην παρούσα παρέμβαση έγινε ως επίδειξη 

από τον ερευνητή. Θα μπορούσε να ζητηθεί να επαληθευτούν οι τιμές που 

καταγράφηκαν στο φύλλο εργασίας  με την χρήση του λογισμικού. Και στην συνέχεια 

να ακολουθήσει η συζήτηση σχετικά με τα αποτελέσματα των μετρήσεων.  

Δραστηριότητα 4  

Κατά την διάρκεια διεξαγωγής της δραστηριότητας 4 «Ερευνούμε ποιο σώμα 

διαλύεται ταχύτερα» μερικοί φοιτητές ξεκίνησαν να ανακατεύουν τα διαλύματα 
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γαλαζόπετρας, ενώ δεν θα έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο για να μην επηρεαστεί η 

ταχύτητα διάλυσης από την ταχύτητα ανακατέματος. Προτείνεται να συμπληρωθεί η 

οδηγία «μετά την ρίψη των υλικών μην ανακατέψετε τα διαλύματα». Ακόμα ίσως θα 

έπρεπε να υπάρχει η χρονική έκταση που θα παρακολουθούν την διάλυση, καθώς 

ρωτήθηκε αρκετές φορές «πόση ώρα να περιμένουμε;» Προτείνεται ο χρόνος 

αναμονής να είναι 5:30 λεπτά. Επιπλέον, ίσως ήταν καλό οι φοιτητές να έβγαζαν μια 

φωτογραφία (με τα κινητά τους τηλέφωνα) την στιγμή που έριχναν το υλικό, ώστε να 

μπορούν να συγκρίνουν ακόμα πιο εύκολα την διαφορά στην ταχύτητα διάλυσης 

κάθε ποτηριού. 

Δραστηριότητα 5 

Κατά την εκτέλεση της δραστηριότητας 5 «Τι μυστικό κρύβουν οι πολλοί μικροί 

κύβοι;» παρατηρήθηκε, ότι ο ερευνητής έκανε ένα τυπογραφικό λάθος και 

συμπλήρωσε στα υλικά ότι απαιτούνται 6 κύβοι με μήκος πλευράς 2cm. Θα πρέπει 

να αλλάξει το φύλλο εργασίας και αντί για 6 να γράφει 8. Στην παρούσα παρέμβαση 

η διόρθωση έγινε προφορικά και σημειώθηκε από το κάθε φοιτητή ο σωστός αριθμός 

κύβων στο φύλλο εργασίας. Επιπλέον, θα είναι καλό να καταγραφεί στα υλικά της 

πειραματικής διάταξης και μια τσιμπίδα. Μαζί με την ακόλουθη οδηγία «Η 

τοποθέτηση και αφαίρεση των κύβων από το δοχείο θα πρέπει να γίνεται με την 

χρήση της τσιμπίδας για να περιοριστούν οι απώλειες νερού». Η τσιμπίδα κρίνεται 

απαραίτητη, ώστε να μειωθεί, όσο το δυνατόν περισσότερο η ποσότητα του νερού 

που θα βγει από το δοχείο και θα επηρεάσει την μέτρηση, καθώς θα αλλάξει την 

αρχική συνολική ποσότητα νερού εντός του δοχείου. Στην παρούσα παρέμβαση, οι 

τσιμπίδες και η επιπλέον οδηγία δόθηκαν από τον ερευνητή προφορικά. 

Δραστηριότητα 6 

Κατά την δραστηριότητα 6 «Ερευνούμε ποιο χάπι διαλύεται ταχύτερα» ο ερευνητής 

μοίρασε τα υλικά σ’ όλες τις ομάδες πριν διαβάσουν τις οδηγίες, με αποτέλεσμα 

κάποια ομάδα να αρχίσει να θρυμματίζει το χάπι πριν γίνουν σαφές οι οδηγίες. 

Προτείνεται να διαβάζουν πρώτα τις οδηγίες, ώστε να κάνουν σαφή πρόβλεψη και 

στην συνέχεια να δίνονται τα υλικά και να εκτελείται το πείραμα. Επιπλέον, 

προτείνεται να προστεθεί στα υλικά ένα δοχείο θρυμματίζου, καθώς με το κουτάλι 

και το πλαστικό δοχείο ο θρυμματισμός χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Το χάπι θα 

πρέπει να δίνεται ολόκληρο, ώστε οι φοιτητές να έχουν πλήρη γνώση, ότι αφού και 

τα 2 κομμάτια χαπιού προέρχονται από το ίδιο αναβράζον δισκίο είναι σίγουρο, ότι 

θα έχουν και ίση ποσότητα δραστικής ουσίας αλλά και ίσο όγκο. Μια ακόμα πρόταση 

για βελτίωση είναι, ότι ίσως, αν το νερό ήταν χρωματισμένο με π.χ. πράσινο χρώμα 

να γινόταν ακόμα πιο εμφανές η διάλυση. Τέλος, δεν χρειάζεται να γίνει ποσοτική 

χρονομέτρηση, καθώς και ποιοτικά μόνο η διαφορά είναι τόσο μεγάλη που γίνεται 

σαφές, ότι η σκόνη διαλύεται ταχύτερα.  

Δραστηριότητα 7 

Στην Δραστηριότητα 7 «Γιατί αυτό το μυστικό έχει μεγάλη σημασία στην ιατρική;» 

γίνεται σαφές, ότι τουλάχιστον οι εικόνες θα πρέπει να τυπώνονται έγχρωμες για να 

γίνονται πιο σαφές οι λεπτομέρειες και οι διαφορές που παρουσιάζονται από κάθε 
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τύπο θεραπείας. Ο ερευνητής έλυσε το παρόν πρόβλημα της κακής τύπωσης 

παρουσιάζοντας τις εικόνες με το βιντεοπροβολέα της αίθουσας. Επιπλέον, θα 

μπορούσε δίπλα από τις λέξεις «συμβατικό φάρμακο» να προστεθεί σε παρένθεση η 

επεξήγηση «απλή αλοιφή», καθώς ένας φοιτητής δεν κατάλαβα τι εννοούσε ο 

ερευνητής με την έννοια συμβατικό φάρμακο. Γενικά, αντί για την χρήση του όρου 

θεραπεία με νανοσωματίδια, ίσως θα έπρεπε να διατυπώνεται ως αλοιφή που 

περιέχει νανοσωματίδια. Οι φοιτητές δεν γνώριζαν την έννοια της νανοτεχνολογίας 

ή του νανοσωματιδίου. 

4.7 Προτάσεις για περεταίρω έρευνα 
Καθώς υπήρξε απώλεια δεδομένων κατά την βιντεοσκόπηση του πρώτου 

μαθήματος, δημιουργείται η ανάγκη για εκ νέου εφαρμογή και βιντεοσκόπηση και 

μελέτη των δραστηριοτήτων 1 έως και 3. Επιπλέον, μπορεί να καταγραφούν τα videos 

όλων των δραστηριοτήτων με στόχο την μελέτη περεταίρω μεταβλητών πέρα του 

χρόνου υλοποίησης και κατανόησης χρήσης υλικών και οδηγιών. Παραδειγματικά 

προτείνεται να γίνει μελέτη της μεταβλητής «καταστασιακό ενδιαφέρον» (Δρογγίτη, 

Πέικος, Μάνου (2015).  
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