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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών
προσχολικής αγωγής σχετικά με τα μικροσκοπικά μεγέθη, τη νανοτεχνολογία και τη
διδασκαλία τους στο νηπιαγωγείο, καθώς επίσης και οι γνώσεις τους για το διερευνητικό μοντέλο μάθησης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο κλειστών
και ανοιχτών ερωτήσεων, σε 50 νηπιαγωγούς του Ν. Θεσσαλονίκης, το χρονικό διάστημα Μάιος-Οκτώβριος 2014. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η πλειοψηφία είναι
ενημερωμένη σχετικά με τη νανοτεχνολογία και τις εφαρμογές της και έχει την ικανότητα να εντάξει τα μικροσκοπικά μεγέθη στη διδασκαλία της στο νηπιαγωγείο. Επίσης, η πλειοψηφία δήλωσε ότι γνωρίζει και χρησιμοποιεί το διερευνητικό μοντέλο
μάθησης, ωστόσο τα περισσότερα σχέδια διδασκαλίας που παρουσιάστηκαν δεν στηρίζονταν στις αρχές της διερεύνησης.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής, μικροσκοπικά μεγέθη, νανοτεχνολογία, διερευνητικό μοντέλο μάθησης.

ABSTRACT
This study aims to investigate the perceptions held by preschool education teachers
concerning microscopic sizes, nanotechnology and the teaching of the above in the
kindergarten, as well as the knowledge about inquiry based learning. The study was
held through a questionnaire, with both closed and open questions, in 50 kindergarten
teachers of Thessaloniki during the period of time between May and October 2014.
The results show that the majority is aware of nanotechnology and its applications and
the ability to introduce microscopic sizes in the classroom. The majority also states
that knows and uses the inquiry based learning method but most of the lesson plans
that were designed were not based on the principles of inquiry.
ΚΕΥ WORDS: preschool education teachers, microscopic sizes, nanotechnology, inquiry based learning.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η ενασχόληση με την αγωγή μικρών παιδιών είναι σε κάθε περίπτωση λίαν
ενδιαφέρουσα. Παράλληλα, το έργο της αγωγής είναι λεπτή υπόθεση, αφού δεν διαμορφώνει μόνο μελλοντικούς ενήλικες, αλλά αφορά και στην ίδια την ποιότητα της
ζωής των μικρών παιδιών, τα οποία καθημερινά βρίσκονται μπροστά σε νέα κοινωνικά, πολιτισμικά και επιστημονικά δεδομένα, με τα οποία χρειάζεται προοδευτικά να
εξοικειωθούν. Οπότε, η κοινωνικοποίηση και η ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο, που σήμερα είναι πιο σύνθετο, καθώς και στο φυσικό περιβάλλον απαιτεί και
εκ μέρους των εκπαιδευτικών γνώση και παρακολούθηση των αλλαγών που απαντούν στο χώρο της επιστήμης γενικότερα και της παιδαγωγικής ειδικότερα.
Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες, έχουν γίνει συστηματικές
έρευνες, έχουν εκπονηθεί ερευνητικά προγράμματα και έχουν γραφεί πολλές μελέτες
που άλλες από αυτές εστιάζουν το ενδιαφέρον στους μαθητές, άλλες στους εκπαιδευτικούς και άλλες στο επιστημονικό, κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μας σπουδών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μας δόθηκε η ευκαιρία να μελετήσουμε αρκετές
από τις έρευνες αυτές και να διαπιστώσουμε το εύρος της παιδαγωγικής επιστήμης.
Συζητώντας με την επόπτρια καθηγήτρια κα Πόπη Παπαδοπούλου για το θέμα της διπλωματικής εργασίας, μας κέντρισε το ενδιαφέρον η πρότασή της να ερευνήσουμε, εάν οι νηπιαγωγοί γνωρίζουν τι είναι νανοτεχνολογία και εάν υπάρχει δυνατότητα διδασκαλίας της σε μικρά παιδιά. Αρχικά, ξαφνιαστήκαμε από αυτό το συλλογισμό και σκεφθήκαμε, ποια σχέση μπορεί να έχουν οι σύγχρονες επιστήμες αιχμής
με το νηπιαγωγείο; Στη συνέχεια όμως, εμβαθύνοντας και μελετώντας σχετικές έρευνες, αποφασίσαμε να ανταποκριθούμε στην πρόκληση. Γνωρίζαμε εξαρχής τις δυσκολίες του εγχειρήματος. Κατανοούσαμε ότι θα ήταν δύσκολο να διερευνηθεί με
πληρότητα ένα τόσο εξειδικευμένο θέμα, διότι προέκυπταν συνεχή ερωτήματα: Θα
στηριζόμασταν μόνο στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και θα ανακυκλώναμε την αποκτηθείσα γνώση; Θα εκπονούσαμε μια πρωτότυπη εμπειρική έρευνα με ερωτηματολόγια; Θα βρίσκαμε ανταπόκριση από τους εκπαιδευτικούς; Θα ήταν αξιόπιστο το
δείγμα; κ.α. Το έργο μας διευκόλυνε ο υποψήφιος διδάκτορας συνάδελφος Λεωνίδας
Μάνου, που μας βοήθησε, ενημερώνοντάς μας για τη σχετική βιβλιογραφία και του
οφείλουμε πολλές ευχαριστίες. Η εργασία όμως αυτή δεν θα είχε ολοκληρωθεί, εάν
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δεν μας βοηθούσε στα διάφορα στάδια συγγραφής της και δεν μας ενθάρρυνε η κα
Πόπη Παπαδοπούλου, την οποία με ευγνωμοσύνη ευχαριστούμε.
Τέλος, ευχαριστούμε όλους εκείνους που με κάθε τρόπο συνέβαλαν στην συγγραφή της εργασίας αυτής και ειδικότερα το σύζυγό μου, που υπέμεινε αγόγγυστα
την έντασή μου στα διάφορα στάδια εκπόνησής της καθώς και την κόρη μου που μου
έδινε έμπνευση παρατηρώντας και τα πιο μικροσκοπικά πράγματα του δωματίου της.
Θεσσαλονίκη 30 Απριλίου 2015
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Έχει ιδιαίτερη σημασία για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας να εισαχθούν
στις έννοιες της διάστασης και του μεγέθους. Όταν τα παιδιά αρχίσουν να διακρίνουν
τις μικρές ή μεγάλες διαστάσεις, καθώς και τα διάφορα μεγέθη, το μικρό από το μεγάλο, το μέτριο από το πολύ μικρό, το πάρα πολύ μικρό από το ελάχιστο, εκπαιδεύονται για τον κόσμο μέσα στον οποίο θα ζήσουν. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να
οργανώσουν το κατάλληλο περιβάλλον μάθησης και να δώσουν κίνητρα στα παιδιά
για να καταφέρουν να κατακτήσουν αυτές τις έννοιες. Εξάλλου, τα μικρά παιδιά έχουν την έμφυτη τάση να παρατηρούν μικροσκοπικά αντικείμενα και να τα περιεργάζονται. Ίσως φαίνεται κάπως παράδοξο το θέμα της σύνδεσης της «διδασκαλίας του
μικρού» και της νανοτεχνολογίας με τα μικρά παιδιά, ωστόσο η πορεία και τα πορίσματα της έρευνας απέδειξαν τη χρησιμότητά της.
Τα βασικά ερωτήματα που θέτονται με την εργασία αυτή και γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν είναι: Ποιες είναι οι γνώσεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής για την νανοτεχνολογία; Κατά πόσο μπορούν να εντάξουν
τα μικροσκοπικά μεγέθη στη διδασκαλία τους στο νηπιαγωγείο; Πόσο εξοικειωμένοι
είναι οι εκπαιδευτικοί με τη διερευνητική μέθοδο μάθησης και την καλλιέργεια των
δεξιοτήτων της διερεύνησης για την προσέγγιση αυτών των θεμάτων; Στο πλαίσιο
αυτό δομείται η μελέτη αυτή και διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια.
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για την διερευνητική μέθοδο μάθησης έτσι όπως αναπτύσσεται από Έλληνες και ξένους ερευνητές. Επισημαίνεται ότι, το
σχέδιο μαθήματος που δομείται με βάση τη διερευνητική διδασκαλία είναι αρκετά
ευέλικτο και μπορεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές να οδηγηθούν σε
διαφορετικά μονοπάτια από αυτά που προέβλεψε ο εκπαιδευτικός. Εκεί, θα πρέπει να
ανταποκριθεί στα ενδιαφέροντα και τις απορίες που έχουν τα παιδιά και να μπορέσει
να τα βοηθήσει να απαντήσουν στα ερωτήματά τους. Το σημαντικό είναι ότι οι μαθητές εξασκούνται στην αναζήτηση, την ανάλυση και τη σύνθεση των δεδομένων, ώστε
να καταλήξουν σε συμπεράσματα και να βρουν τις απαντήσεις σχετικά με το πρόβλημα. Ακόμη, ένα σχέδιο μαθήματος δομημένο στο διερευνητικό μοντέλο μάθησης
έχει τη δυνατότητα να γίνει διαθεματικό. Στο σημείο αυτό χρειάζεται και ο εκπαιδευτικός να διαθέτει ευρύτητα γνώσεων, ώστε να έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί τις
πηγαίες αναζητήσεις των μαθητών και να συνεργάζεται με συναδέλφους διαφορετι-
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κών ειδικοτήτων, ώστε να προκύψει μια καλά δομημένη διαθεματική δραστηριότητα
(Γκοτζαρίδης, 2009).
Ενώ η διερευνητική μέθοδος είναι κατά βάση μαθητοκεντρική, είναι εξίσου
πολύ σημαντική η συμβολή του εκπαιδευτικού, ο οποίος καλείται να ενθαρρύνει τους
μαθητές να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν διάφορες δεξιότητες, όπως της παρατήρησης, της επίλυσης προβλήματος και της ταξινόμησης. Έτσι μπορούν να ασκηθούν οι μαθητές στη χρήση συγκεκριμένων αισθήσεων, στην εστίαση της προσοχής
σε κάποιο χαρακτηριστικό αντικείμενο, τη χρήση βοηθητικών οργάνων και τη διαδικασία επαναλαμβανόμενης παρατήρησης.
Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με τη νανοτεχνολογία, το ερώτημα εάν
χρειάζονται οι φυσικές επιστήμες στο νηπιαγωγείο και παρουσιάζονται σχετικές μελέτες διαφόρων ερευνητών. Η πραγμάτευση του θέματος γίνεται με βάση τις προβλέψεις του Προγράμματος Σπουδών του Νηπιαγωγείου του 2011 και τη μη τυπική
εκπαίδευση. Τονίζεται ότι είναι σημαντικό για τη διαδικασία της μάθησης τα μικρά
παιδιά να εισαχθούν από νωρίς στην έννοια της νανοτεχνολογίας, καθώς ασχολείται
με ένα βασικό κομμάτι του κόσμου που τα περιβάλλει: της διάστασης και του μεγέθους. Όταν το παιδιά αρχίζουν να διακρίνουν το μικρό από το μεγάλο, το μέτριο από
το πολύ μικρό, το πάρα πολύ μικρό από το ελάχιστο, εκπαιδεύονται για τον κόσμο
που τα περιβάλλει. Ο κόσμος αυτός συνεχώς αλλάζει και έτσι γνωρίζοντας την νέα
αυτή τεχνολογία και παρατηρώντας τον κόσμο σε νανοκλίμακα μέσω εξειδικευμένων
οργάνων (μικροσκόπια) τα παιδιά προετοιμάζονται για τα καινούρια τεχνολογικά δεδομένα. Στη συνέχεια της ζωής και της εκπαίδευσής τους θα έχουν τα βασικά εφόδια
για την κατανόηση πολυπλοκότερων εννοιών και τεχνολογιών.
Στη συνέχεια του δευτέρου κεφαλαίου παρουσιάζονται έρευνες, που έγιναν
κυρίως στο εξωτερικό, για τις αντιλήψεις και τα εμπόδια των εκπαιδευτικών σχετικά
με τη διδασκαλία της νανοτεχνολογίας. Τα αποτελέσματα των διαγνωστικών ερευνών
των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για θέματα που σχετίζονται με τη νανοτεχνολογία, προέρχονται από ποιοτική ή ποσοτική ανάλυση ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων
αλλά και σχεδίων διδασκαλίας (lesson plans) που σχεδίασαν οι εκπαιδευτικοί κατά τη
διάρκεια εργαστηρίων ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή on line επιμόρφωσης. Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν για τις γνώσεις τους σχετικά με την νανοτεχνολογία και τις
απόψεις τους για την εισαγωγή της στην εκπαίδευση. Στόχος αυτών των ερευνών είναι η καταγραφή και η μελέτη των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί
στο να εισάγουν την νανοτεχνολογία στο σχολικό πρόγραμμα, προκειμένου να δη-
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μιουργηθούν κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αλλά και να λυθούν, αποτελεσματικά, προβλήματα που προκύπτουν Η ενότητα αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αποτέλεσε τη βάση για τη στοιχειοθέτηση της παρούσας έρευνας.
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της εμπειρικής έρευνας καθώς και τα ευρήματά της σε Έλληνες εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης. Καταρχήν, περιγράφεται ο σκοπός της εργασίας και τα ερωτήματα της έρευνας τα οποία
συνοψίζονται στους εξής άξονες:
1. Αν και κατά πόσο είναι ενημερωμένοι οι Έλληνες νηπιαγωγοί για την νανοτεχνολογία. Αν γνωρίζουν δηλαδή τι είναι το «νάνο» και αν μπορούν να εξηγήσουν
βασικές έννοιες που σχετίζονται με την νανοτεχνολογία.
2. Αν και κατά πόσο μπορούν να εντάξουν τα μικροσκοπικά μεγέθη στη διδασκαλία τους στο νηπιαγωγείο.
3. Αν και κατά πόσο γνωρίζουν και εφαρμόζουν την διερευνητική μέθοδο διδασκαλίας για την προσέγγιση αυτών των θεμάτων.
Στη συνέχεια, αναλύεται ο τρόπος ανάπτυξης του ερωτηματολογίου και περιγράφεται το δείγμα. Παρουσιάζεται η διαδικασία συλλογής των δεδομένων καθώς και
οι δυσκολίες και τα εμπόδια που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης
του ερευνητικού υλικού. Γίνεται στατιστική ανάλυση των δεδομένων μέσω του προγράμματος SPSS και ποιοτική ανάλυση κάποιων απαντήσεων σε ανοιχτές ερωτήσεις.
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα με πίνακες και γραφήματα. Ταυτόχρονα γίνεται συζήτηση και σχολιασμός σχετικά με τις αντιλήψεις και τις γνώσεις των εκπαιδευτικών για τα υπό ερώτηση κάθε φορά θέματα.
Στο πέμπτο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συμπεράσματα βάσει των αποτελεσμάτων αλλά και καταγράφονται οι περιορισμοί της έρευνας. Ακόμη, γίνονται προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση πάνω στο θέμα καθώς επίσης και προτάσεις για τη
διδασκαλία του πολύ μικρού στο νηπιαγωγείο.
Τέλος, παρατίθεται η βιβλιογραφία και το παράρτημα.
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
1.1 Διερευνητικό μοντέλο μάθησης
Η προσπάθεια του μαθητή να μαθαίνει μόνος του, αυτόβουλα, κάνοντας χρήση των εσωτερικών του εμπειριών και δυνατοτήτων ανάγεται στην εποχή του Σωκράτη και του Πλάτωνα. Στην εποχή εκείνη, ο μεν πρώτος αναταράζει τις δημιουργικές
δυνάμεις των μαθητών του, ο δε δεύτερος με τη διαλεκτική του καθορίζει έναν επιστημονικό τρόπο εργασίας στη μάθηση. Στη σύγχρονη εποχή, ο John Dewey πρότεινε ότι οι Φυσικές Επιστήμες πρέπει να διδάσκονται ως διαδικασία και τρόπος σκέψης
- όχι ως ένα αντικείμενο με τα γεγονότα που πρέπει να απομνημονεύσει ο μαθητής
(Dewey, 1964).
Ωστόσο, η προσπάθεια του μαθητή για ανακάλυψη ή διερεύνηση των γνώσεων συστηματοποιήθηκε, οργανώθηκε και τεκμηριώθηκε κυρίως μέσα από τις θέσεις του Jerome Bruner. Οι Ράπτης και Ράπτη (2001) αναφέρουν ότι ο Bruner ανήκει
στην κατηγορία των γνωστικών ψυχολόγων της μάθησης, που δίνει έμφαση στη διευκόλυνση της μάθησης μέσα από την κατανόηση των δομών και των επιστημονικών
αρχών ενός αντικειμένου και των τρόπων του σκέπτεσθαι του μαθητευόμενου, καθώς
και στην υιοθέτηση της ανακαλυπτικής μεθόδου, ή της καθοδηγούμενης ανακάλυψης
με την ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων μάθησης από μέρους του μαθητευόμενου.
Σχετικά με την απόκτηση της γνώσης, ο Bruner υποστηρίζει την ανακαλυπτικήδιερευνητική μάθηση, κατά την οποία ο μαθητής με τις δικές του δυνάμεις προσπαθεί
να εμβαθύνει στο αντικείμενο και να ανακαλύψει τις θεμελιώδεις αρχές και σχέσεις
που διέπουν τα επιμέρους στοιχεία του (Τριλιανός, 2003).
Η ανακαλυπτική-διερευνητική μέθοδος μάθησης (inquiry-based learning) αποτελεί μια διδακτική προσέγγιση που στηρίζεται κυρίως στα ενδιαφέροντα, στις αναζητήσεις και στα ερωτήματα των μαθητών, παρά στην παρουσίαση της διδακτέας
ύλης από τον εκπαιδευτικό. Η φιλοσοφία της διερευνητικής μεθόδου είναι επηρεασμένη από το εποικοδομητικό μοντέλο διδασκαλίας, σύμφωνα με το οποίο, κάθε μαθητής ακολουθεί τη δική του διαδρομή στην οργάνωση της προσωπικής του γνώσης
και κυρίως «μαθαίνει πώς να μαθαίνει» (Γκοτζαρίδης, 2009). Η διερευνητική μάθηση ορίζεται ως «η συνειδητή διαδικασία διάγνωσης προβλημάτων, κριτικής θεώρησης πειραμάτων, διάκρισης εναλλακτικών λύσεων, σχεδιασμού ερευνών, διερεύνη-
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σης εικασιών, αναζήτησης πληροφοριών, κατασκευής μοντέλων, συζήτησης με «όμοιους» (peers) και διατύπωσης συνεκτικών επιχειρημάτων (Linn et al., 2004). H
Spronken-Smith (2008) αναφέρει πως βασικοί στόχοι της διερευνητικής μάθησης είναι οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες, όπως η κριτική σκέψη, η ικανότητα για
ανεξάρτητη έρευνα, η ευθύνη για τη μάθηση και η ανάπτυξη της διανοητικής ωριμότητας.
Επομένως, η διερεύνηση είναι η επιστημονική διαδικασία της ενεργούς εξερεύνησης, κατά την οποία ο μαθητής χρησιμοποιεί δεξιότητες κριτικής, ορθολογικής
και δημιουργικής σκέψης για να διατυπώσει και να εμπλακεί σε ερωτήματα που τον
ενδιαφέρουν (Παπαδοπούλου, 2009). Ένα μάθημα ή καλύτερα ένα θέμα βασισμένο
στο διερευνητικό μοντέλο μάθησης σχεδιάζεται με βάση τις απορίες των μαθητών και
εξελίσσεται έτσι ώστε οι μαθητές να ικανοποιούνται από τη γνώση που παίρνουν καθώς μελετούν ένα θέμα που τους ενδιαφέρει (Γκοτζαρίδης, 2009). Οι διερευνήσεις
αφορούν προσπάθειες των μαθητών να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα- προβλήματα που είτε προκύπτουν, σε διάφορες φάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας, είτε
προτείνονται από τον εκπαιδευτικό και υιοθετούνται από τα παιδιά.
Κατά τη διερευνητική μάθηση, οι εκπαιδευτικοί δεν θα πρέπει να προσμένουν
ότι τα παιδιά θα ανακαλύψουν τα πάντα, αλλά μάλλον θα πρέπει να εστιάζουν στη
συσχέτιση της νέας γνώσης με την παλιά και στα φαινόμενα, όπως τα βιώνουν οι μαθητές μέσω της εμπειρίας (Πλακίτση, 2008). Οι μαθητές θέτουν αρχικά ένα πρόβλημα προς επίλυση ή διατυπώνουν ένα ερώτημα προς απάντηση. Ως πρόβλημα ορίζεται
μια ερώτηση που δημιουργεί σύγχυση, αμφιβολία ή αβεβαιότητα, ένα δίλημμα, μια
δύσκολη απροσδόκητη κατάσταση που πρέπει να ξεκαθαριστεί (Μπιρμπίλη, 2008).
Στη συνέχεια, επιλέγουν έναν τρόπο δράσης και πραγματοποιούν την έρευνα. Οι μαθητές συλλέγουν πληροφορίες για να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους μέσω της παρατήρησης ή πειραμάτων με χρήση οργάνων. Έτσι ελέγχουν τις ιδέες τους ή τις υποθέσεις που έκαναν. Μετά τη συλλογή και την καταγραφή των δεδομένων, συζητούν
και ερμηνεύουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους για να καταλήξουν σε ενδεδειγμένα συμπεράσματα (Μπιρμπίλη κ.α., 2011).
Το διερευνητικό μοντέλο μάθησης δημιουργεί την εσφαλμένη εντύπωση πως
το μάθημα εξελίσσεται απλά ή τυχαία, χωρίς συγκεκριμένου εκπαιδευτικούς στόχους.
Αντίθετα όμως, ο σχεδιασμός ενός τέτοιου μαθήματος θέλει περισσότερη προετοιμασία, προγραμματισμό και ευελιξία καθώς υπάρχει περίπτωση να αναδιαμορφώνεται
συνεχώς η ροή της έρευνας (Γκοτζαρίδης, 2009). Παρ’ όλο που η μέθοδος είναι μα-
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θητοκεντρική, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πολύ σημαντικός. Αυτός έχει την ευθύνη το θέμα που εξελίσσεται την ώρα του μαθήματος, να έχει τόσο γνωστικούς, όσο
ψυχοκινητικούς και συναισθηματικούς στόχους.
Τα πλεονεκτήματα της διερευνητικής μεθόδου είναι πολλά και αδιαμφισβήτητα. Αρχικά, καθώς οι μαθητές μελετούν το επιλεγμένο θέμα με βάση τις προσωπικές
τους γνώσεις, εμπειρίες και ενδιαφέροντα, «αναγνωρίζουν» τις επιπλέον ανάγκες
τους σε πληροφορία, γνώση, εμβάθυνση, αναζήτηση και προσπαθούν να ανταποκριθούν. Ακόμα, οι μαθητές φροντίζουν να διερευνούν φαινόμενα καλλιεργώντας τον
προσωπικό τους τρόπο και ρυθμό μάθησης. Η εμπειρία τους αυτή θα τους φανεί χρήσιμη στην προσπάθεια να αντιμετωπίζουν προβλήματα και στη ζωή τους μετά το
σχολείο (Γκοτζαρίδης, 2009).
Η ανακαλυπτική-διερευνητική μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί σε μαθητές κάθε ηλικίας, υποδομής και δυνατοτήτων. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ή οι περισσότερο
εξασκημένοι μαθητές μπορεί να ακολουθήσουν μια πιο περίπλοκη διαδικασία μελέτης και να διατυπώνουν περισσότερο περίπλοκα ερωτήματα από τους άλλους μαθητές. Πάντως η κάθε έρευνα δομείται στο πνεύμα και στο κλίμα των μαθητών που μετέχουν στη συγκεκριμένη τάξη (Γκοτζαρίδης, 2009).
Ένα μάθημα δομημένο με τη μορφή της διερευνητικής προσέγγισης της διδασκαλίας είναι αρκετά εύκαμπτο και μπορεί να εκτείνεται σε μια εις βάθος μελέτη. Οι
μαθητές εξασκούνται στην αναζήτηση, στην ανάλυση και στη σύνθεση των δεδομένων ώστε να καταλήξουν σε απαντήσεις σχετικά με το πρόβλημα που μελετούν. Μέσω των ασκήσεων, των ανακαλυπτικών δραστηριοτήτων στο εργαστήριο ή των αναζητήσεων στο διαδίκτυο αναδεικνύονται οι δυνατότητες των μαθητών (Γκοτζαρίδης,
2009).
Μέσω της μεθόδου αυτής αναγνωρίζεται ότι τα παιδιά μειονοτήτων ή υποβαθμισμένων κοινωνικά και πολιτιστικά ομάδων κατέχουν κάποιο «κεφάλαιο γνώσης», κάτι που αγνοούν τα παραδοσιακά προγράμματα σπουδών . Με την ανακαλυπτική-διερευνητική μάθηση δίνεται η ευκαιρία σε αυτά τα παιδιά να αξιοποιήσουν τις
γνώσεις τους και την εμπειρία τους (όποια κι αν είναι αυτή) συμμετέχοντας ενεργά
στο μάθημα και ενισχύοντας έτσι την αυτοεκτίμησή τους. Επίσης, μαθητές με προβλήματα στην σχολική επίδοση που δεν αποδίδουν ικανοποιητικά σε μαθήματα διαλέξεων και απομνημόνευσης γνώσεων μέσω της διερευνητικής μεθόδου αναδεικνύουν πολλές δυνατότητες, αυξάνοντας το ενδιαφέρον τους για το σχολείο και φυσικά
τη θετική στάση τους για το μάθημα (Γκοτζαρίδης, 2009).
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Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι πως οι διερευνήσεις, από τη φύση τους, αποτελούν το κατάλληλο πλαίσιο όχι μόνο για την κατάκτηση νέων γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων αλλά και για διαθεματικές και διεπιστημονικές συνδέσεις. Ένα μάθημα δομημένο στο διερευνητικό μοντέλο είναι σχετικά εύκολο να γίνει διαθεματικό.
Με τη διαδικασία της διατύπωσης ερωτήσεων και την αναζήτηση των απαντήσεων,
το θέμα δεν μπορεί παρά να επεκταθεί και σε γνωστικές περιοχές έξω από το πεδίο
του συγκεκριμένου μαθήματος. Χωρίς ιδιαίτερη οργάνωση μπορεί ένα ανάλογο μάθημα να εξελιχθεί σε διαθεματικό, αναζητώντας τις απαντήσεις των μαθητών σε χώρους άλλων «μαθημάτων». Στον εκπαιδευτικό δίνεται η ευκαιρία να αξιοποιήσει αυτές τις πηγαίες αναζητήσεις των μαθητών και να συνεργαστεί με συναδέλφους διαφορετικών ειδικοτήτων ώστε να προκύψει μια καλά δομημένη διαθεματική δραστηριότητα (Μπιρμπίλη κ.α., 2011).
Επιπρόσθετα, η εξέλιξη ενός μαθήματος με τις αναζητήσεις και τις διερευνήσεις ωθεί τους μαθητές σε συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων και κοινών ερευνών.
Προωθείται λοιπόν η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και η οργάνωση σχεδίων εργασίας (project). Ταυτόχρονα πραγματοποιείται σύνδεση του σχολείου με την τοπική
κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία και δημιουργείται μια κοινότητα μάθησης
(Μπιρμπίλη κ.α., 2011).
Οι διερευνήσεις αποτελούν κατάλληλο πλαίσιο για μάθηση στο νηπιαγωγείο,
καθώς τα παιδιά προσχολικής ηλικίας διαθέτουν έμφυτη περιέργεια και θέλουν να
ερευνούν το «πως» και το «γιατί» λειτουργούν τα πράγματα και ο κόσμος γύρω τους.
Συνήθως δείχνουν επιμονή, κάνοντας συνεχείς ερωτήσεις για ό, τι τους προκαλεί ενδιαφέρον και προσπαθούν να δοκιμάσουν καινούρια πράγματα και να επιλύσουν
«προβλήματα». Ωστόσο, η περιέργεια δεν οδηγεί πάντα ή αυτόματα στην μάθηση.
Χρειάζεται η παρέμβαση του εκπαιδευτικού για τη διαμόρφωση μαθησιακών εμπειριών, που όχι μόνο θα αξιοποιούν την έμφυτη περιέργεια των παιδιών, αλλά και θα τα
βοηθάνε να μάθουν από αυτή. Ο εκπαιδευτικός ενισχύει την αυθόρμητη επιθυμία
των παιδιών για διερευνήσεις όταν τα ενθαρρύνει να ρωτούν και να προβληματίζονται και τους εξασφαλίζει ευκαιρίες για σχεδιασμό, παρατήρηση, συλλογή επεξεργασία, ερμηνεία δεδομένων, διεξαγωγή και παρουσίαση συμπερασμάτων. Με αυτό τον
τρόπο μυούνται στις βασικές δεξιότητες της ερευνητικής διαδικασίας και αρχίζουν να
υλοποιούν πιο συστηματικές διερευνήσεις (Μπιρμπίλη κ.α., 2011).
Ο επιστημονικός τρόπος σκέψης συνεπάγεται μια ορισμένη μεθοδολογία, την
επιστημονική μέθοδο ή αλλιώς τις αποκαλούμενες επιστημονικές διαδικασίες. Οι ε-
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πιστημονικές διαδικασίες ή διαδικασίες επιστημονικών μεθόδων, όπως επισημαίνει ο
German (1989), είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που αποτελούν την διαδικασία
λύση προβλήματος ή την προσπάθεια αναγνώρισης και προσδιορισμού αιτιωδών
σχέσεων. Επίσης, χρησιμοποιώντας τον όρο δεξιότητες ή δεξιότητες επιστημονικής
σκέψης, ο Ostlund (1998) αναφέρεται στις ικανότητες διαμόρφωσης συλλογισμών,
χαρακτηριστικές της επιστημονικής κοινότητας, που βρίσκουν εφαρμογή σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία αλλά και σε άλλες καταστάσεις, προκειμένου να επεξεργαστεί κανείς και να κατανοήσει πληροφορίες για τον κόσμο. Και επισημαίνει, ταυτόχρονα, πως η έρευνα έχει δείξει ότι οι επιστημονικές δεξιότητες είναι ένα από τα πιο
σημαντικά εργαλεία για τη παραγωγή και διευθέτηση των πληροφοριών σχετικά με
τον κόσμο γύρω μας.
Είναι πολύ σημαντικό ότι μέσα από την ανάπτυξη των επιστημονικών δεξιοτήτων, οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν έννοιες και περιεχόμενο, τη διαδικασία
της επιστημονικής έρευνας και τη φύση των Φυσικών επιστημών, όπως επίσης και να
αναπτύξουν μια θετική στάση απέναντι στις Φυσικές Επιστήμες (Zion κ.ά., 2004).
Μάλιστα, οι Eshach & Fried (2005) θεωρούν ιδιαίτερα κρίσιμο το γεγονός ότι θα
πρέπει να καλλιεργηθούν αυτές οι επιστημονικές δεξιότητες έρευνας ήδη από τη πρώιμη ηλικία, στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης. Στον Κυπριακό Οδηγό της νηπιαγωγού ως βασικές δεξιότητες αναφέρονται η παρατήρηση, η ταξινόμηση, η μέτρηση, η επικοινωνία και η υποβολή ερωτήσεων, ως πιο δύσκολες η αναγνώριση παραγόντων, η ερμηνεία παρατήρησης, η πρόβλεψη, η υπόθεση, η ερμηνεία δεδομένων,
η εξαγωγή συμπερασμάτων και η διατύπωση λειτουργικού ορισμού και ως πιο πλέον
σύνθετες ο έλεγχος μεταβλητών, η διερεύνηση και η μοντελοποίηση αλλά ταυτόχρονα θεωρούνται όλες αναπτυξιακά προσβάσιμες από τα μικρά παιδιά (Νικολάου κ.α.,
2004).
Στον ελληνικό Οδηγό της νηπιαγωγού και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο που
αφορά τη Μελέτη Περιβάλλοντος και τις Φυσικές Επιστήμες, αναφέρεται χαρακτηριστικά πως στα πλαίσια αυτών των αντικειμένων «…Τα παιδιά προτρέπονται να παρατηρούν όσα υπάρχουν γύρω τους, ενεργοποιώντας τη σκέψη τους και επιστρατεύοντας όσες αισθήσεις μπορούν να αξιοποιηθούν σε κάθε περίπτωση. Ενθαρρύνονται
και υποστηρίζονται να παρατηρούν συστηματικά, να περιγράφουν με ακρίβεια, να
καταγράφουν με διαφορετικούς τρόπους και μέσα τις παρατηρήσεις τους, να εξετάζουν ομοιότητες και διαφορές, να εντοπίζουν προβλήματα, να θέτουν ερωτήματα, να
κάνουν προβλέψεις, να αναζητούν απαντήσεις και να τις ελέγχουν…». Μάλιστα, πα-
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ρουσιάζονται κάποιες από τις επιστημονικές δεξιότητες που μπορούν να καλλιεργηθούν στο νηπιαγωγείο, όπως η παρατήρηση, η διατύπωση ερωτημάτων, η διατύπωση
προβλέψεων, η διατύπωση λειτουργικών ορισμών, η εξαγωγή συμπερασμάτων, η ταξινόμηση, η μέτρηση και η διατύπωση υποθέσεων (Δαφέρμου κ.ά., 2003).
Παρακάτω κάνουμε αναφορά σε κάποιες δεξιότητες, με έμφαση στην προσχολική εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, οι δεξιότητες που περιγράφονται είναι η παρατήρηση και η μέτρηση καθώς σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της εργασίας
αυτής.
1.2 Μάθηση μέσω παρατήρησης- μέτρησης
Η παρατήρηση έχει αναγνωρισθεί ως μια σημαντική αρχική δεξιότητα στα
πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού αλλά και στην πρώιμη και στοιχειώδη διδακτικών των φυσικών επιστημών. Αποτελεί ακόμη, αναπόσπαστο κομμάτι της προσχολικής ηλικίας και των αναλυτικών προγραμμάτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
(Johnston, 2009). Σε περιπτώσεις όπου τα παιδιά μπορούν να παρατηρήσουν φυσικά
φαινόμενα και κυρίως ζώα, έχει βρεθεί ότι παράγονται θετικά αποτελέσματα για την
ανάπτυξη της γλώσσας των παιδιών, των κοινωνικών δεξιοτήτων τους και των στάσεων απέναντι σε αυτά (Johnston, 2009).
Η παρατήρηση γίνεται με τη χρήση μιας ή και περισσότερων αισθήσεων και
ενισχύεται με τη χρήση οργάνων. Μπορεί να είναι αυθόρμητη ή οργανωμένη, ελεύθερη ή καθοδηγούμενη, σύντομη ή μεγάλης διάρκειας. Παρατηρώ σημαίνει βλέπω,
ακούω, αγγίζω, γεύομαι, μυρίζω, συλλέγω δηλαδή πληροφορίες μέσω των αισθήσεών
μου (Νικολάου, κ.α., 2004). Με την παρατήρηση, το παιδί διευρύνει τις εμπειρίες
του, συλλέγει πληροφορίες που αφορούν στις ιδιότητες σωμάτων ή φαινομένων, εντοπίζει ομοιότητες και διαφορές μεταξύ αντικειμένων ή φαινομένων του άμεσου
περιβάλλοντος, εντοπίζει μοτίβα και αποκτά γνώση του εξωτερικού κόσμου, επισημαίνει τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν συνοχή (ομοιότητες, λογικές ακολουθίες). Ενασκούμενα, επίσης, τα παιδιά στην επιστημονική δεξιότητα της παρατήρησης,
ασκούνται και σε δεξιότητες αλφαβητισμού (Νικολάου, κ.α., 2004). Τα μικρά παιδιά
είναι πρόθυμα και ενθουσιώδη στο να μάθουν νέες λέξεις για να περιγράψουν αυτό
που βλέπουν, που μυρίζουν, που αγγίζουν και ακούν, μπορούν να μιλήσουν για τις
εξερευνήσεις και παρατηρήσεις τους ή να καταγράψουν τα ευρήματά τους με ζωγραφιές, με λέξεις, με φωτογραφίες, αλλά και με απλές γραφικές παραστάσεις (Πλακίτση, 2008).
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Ένα από τα πρώτα σημάδια ανάπτυξης της δεξιότητας της παρατήρησης είναι
ότι τα παιδιά αρχίζουν πλέον να παρατηρούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και δεν εστιάζουν μόνο σε χονδρικά αδρά χαρακτηριστικά και αυτή η εστίαση στη λεπτομέρεια πρέπει να είναι αποτέλεσμα της εξάσκησης στην παρατήρηση. Ένας χρήσιμος
τρόπος, λοιπόν, για να εστιάσουν την προσοχή τους στη λεπτομέρεια είναι να τους
ζητηθεί να βρουν διαφορές ανάμεσα σε δύο παρόμοια πράγματα και το αντίθετο, όπως αναφέρεται και παρακάτω στις στρατηγικές ανάπτυξης της δεξιότητας. Μάλιστα,
έρευνες με παιδιά έδειξαν ότι η εύρεση ομοιοτήτων είναι μάλλον πιο δύσκολη και
εκφράζει μεγαλύτερη ανάπτυξη στην ικανότητα παρατήρησης από ό,τι ο εντοπισμός
διαφορών (Harlen & Elstgeest, 2005). Σύμφωνα με τον Piaget (1977), ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι οι συσχετισμοί ανάμεσα στα «παρατηρητά» και τους «συντονισμούς». Τα «παρατηρητά» αναφέρονται σε οτιδήποτε προκύπτει από τη δράση του
παιδιού πάνω στα αντικείμενα, και μπορεί να παρατηρηθεί άμεσα, ενώ οι «συντονισμοί» στις διάφορες νοητικές ενέργειες και γενικά συμπερασματικές διαδικασίες του
παιδιού (Χατζηγεωργίου, 2006).
Δραστηριότητες που αποκλείουν την άμεση παρατήρηση της δράσης του παιδιού δεν θεωρούνται κατάλληλες για το παιδί της προσχολικής ηλικίας, προφανώς,
επειδή η άμεση παρατήρηση βοηθά το παιδί να συντονίσει τη μορφική και την τελεστική λειτουργία του (Χατζηγεωργίου, 2006). Επειδή, ωστόσο, λόγω του ποσοτικά
περιορισμένου πεδίου οπτικής συγκέντρωσης-πεδίο αφομοίωσης, το μικρό παιδί δεν
μπορεί να λάβει υπόψη του όλες τις διαστάσεις που ορίζουν ένα «παρατηρητό», είναι
σημαντικό να βοηθιέται να συγκεντρώνει την προσοχή του και να εστιάζει τα μάτια
του αρκετές φορές πάνω στα διάφορα αντικείμενα. Γι’ αυτό και είναι σημαντικό να
επιλέγονται κατάλληλες δραστηριότητες, ώστε να εμπλέκονται ένας ή δύο παράγοντες και να βοηθιέται το παιδί με το να του επισημάνουν τι να προσέξει (Χατζηγεωργίου, 2006).
Ένα από τα επιχειρήματα που υποστηρίζουν την διδασκαλία των φυσικών επιστημών στα σχολεία είναι ότι οι Φ.Ε. εκπαιδεύουν τους μαθητές να είναι παρατηρητικοί, αντικειμενικοί και ακριβείς στην αναφορά και στην καταγραφή τους για τα
γεγονότα. Όμως, η παρατήρηση επηρεάζεται από τις προϋπάρχουσες ιδέες και αναπαραστάσεις των παιδιών και έτσι τείνουν να παρατηρούν μόνο ό, τι τους ενδιαφέρει
(Johnston, 2009). Έχει παρατηρηθεί ότι τα παιδιά στις διερευνήσεις τους χρησιμοποιούν τις αισθήσεις τους, προσέχοντας λεπτομέρειες, κάνοντας διαλογή, ομαδοποίηση
και ταξινόμηση αντικειμένων ή αλληλουχίας γεγονότων. Επίσης, τα παιδιά χρησιμο-
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ποιούν βοηθήματα για την ενίσχυση της παρατήρησης αν και καμιά φορά η προσοχή
τους αποσπάται από αυτό που παρατηρούν και εστιάζεται στη χρήση του βοηθήματος
(Johnston, 2005a). Όταν ζητάμε από τα παιδιά να κάνουν παρατηρήσεις κατά τη
διάρκεια της εργασίας τους στις Φ.Ε., φαίνεται πως μερικές φορές βλέπουν αυτό που
περιμένουν να δουν. Σύμφωνα με την Driver (1983), η παρατήρηση είναι μια ενεργητική διαδικασία, κατά την οποία ο παρατηρητής εξετάζει και ελέγχει τις αντιλήψεις
του ενάντια στις προσδοκίες του.
Στον Κυπριακό Οδηγό της νηπιαγωγού (Νικολάου κ.ά., 2004), αναφέρονται,
όπως και για τις άλλες επιστημονικές δεξιότητες, κάποια βαθμιαία επίπεδα ανάπτυξης
της παρατήρησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Έτσι το παιδί: «…1. α) Παρατηρεί
αυθόρμητα και ελεύθερα στοιχεία του περιβάλλοντος που το ενδιαφέρουν, β) Ενισχύει τις παρατηρήσεις του με απλά όργανα (φακούς, μαγνήτες κτλ.), 2. α) Χρησιμοποιεί
περισσότερες από μία αισθήσεις για να παρατηρήσει αντικείμενα, φαινόμενα ή γεγονότα, β) Ξεκινά με απλά και γνωστά και προχωρεί σε πιο σύνθετα και άγνωστα, 3)
Εντοπίζει απλές διαφορές και ομοιότητες, 4) Παρατηρεί αλλαγές σε συνάρτηση με το
χρόνο (μακρόχρονες παρατηρήσεις), 5. α) Επιλέγει κατάλληλα όργανα για τις παρατηρήσεις του, β) Συσχετίζει παρατηρήσεις για να εντοπίσει μοτίβα και να διατυπώσει
γενικεύσεις…».
Η καταγραφή των παρατηρήσεων που κάνουν τα παιδιά, είτε γραπτά είτε με
σκίτσα, υποδεικνύουν την κατανόησή τους για το φαινόμενο. Τα παιδιά δεν γνωρίζουν πάντα ποιες πτυχές της κατάστασης να προσέξουν και ποιες να αγνοήσουν
(Driver, 1983). Για το λόγο αυτό είναι σημαντική η συμβολή του εκπαιδευτικού, ο
οποίος ενθαρρύνει τους μαθητές να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν την δεξιότητα
της παρατήρησης με διάφορες στρατηγικές εστίασης της προσοχής. Σύμφωνα με τον
κυπριακό οδηγό νηπιαγωγού αυτές είναι η προτροπή για τη χρήση συγκεκριμένων
αισθήσεων, η εστίαση της προσοχής σε κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ή λειτουργία αντικειμένου, η υποβολή διαφόρων τύπων ερωτήσεων, όπως: τι είναι (αναγνώριση/ ονομασία), από τι αποτελείται (αναγνώριση των μερών του), σε τι χρησιμεύει, με τι μοιάζει, που βρίσκεται, η ενθάρρυνση για τη χρήση βοηθητικών οργάνων
(π.χ. μεγεθυντικών φακών, θερμομέτρων), η μεταφορά της παρατήρησης σε σκίτσο ή
σχέδιο (ζωγραφίζουμε τι βλέπουμε, καταγράφουμε και αναπαριστούμε την πυκνότητα της βλάστησης), ο περιορισμός του υπό παρατήρηση χώρου (μετράμε τα φυτά που
είναι μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο/στεφάνι), η χρήση οπτικοακουστικών μέσων και η ενθάρρυνση για μακρόχρονες παρατηρήσεις για μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία
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(πόσο μεγάλωσε αυτή την εβδομάδα το φυτό, που πέφτει η σκιά του ξύλου το πρωί –
που το μεσημέρι) (Νικολάου κ.α., 2004).
Παρόμοιες στρατηγικές προτείνει και ο ελληνικός οδηγός νηπιαγωγού (Δαφέρμου κ.α., 2003), όπως: «…1) Χρήση όλων των αισθήσεων, με τη σειρά, για συλλογή πληροφοριών που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ή φαινόμενο, 2)
Συνδυασμός ελεύθερης παρατήρησης και εστίαση της προσοχής του παιδιού σε μεμονωμένα χαρακτηριστικά, 3) Εντοπισμός ομοιοτήτων και διαφορών, 4) Επιλογή και
χρήση της κατάλληλης αίσθησης ή αισθήσεων για συλλογή πληροφοριών, 5) Σύγκριση αλλαγών που συμβαίνουν σε χαρακτηριστικά ή ιδιότητες, 6) Χρησιμοποίηση οργάνων όπως φακός, θερμόμετρο, ανεμοδείκτης κτλ., 7) Μεταφορά της παρατήρησης
σε σκίτσο ή σχέδιο, 8) Εστίαση της προσοχής με περιορισμό του, υπό παρατήρηση,
χώρου, χρησιμοποιώντας οπτικό πλαίσιο, φωτογραφική μηχανή, περιοριστική γραμμή, 9) Παρατήρηση ενός αντικειμένου από διάφορες οπτικές γωνίες, 10) Παρατήρηση του ίδιου αντικειμένου σε διαφορετικό χρόνο, 11) Χρήση οπτικοακουστικών μέσων (μαγνητόφωνο, φωτογραφική μηχανή κ.ά.), 12) Μακρόχρονη παρατήρηση της
συμπεριφοράς ενός αντικειμένου/ φαινομένου…».: Ο ρόλος, λοιπόν, του παιδαγωγού
και του διαλόγου ανάμεσα σ’ αυτόν και το παιδί είναι προφανώς καταλυτικοί παράγοντες στην αποτελεσματικότητα της διαδικασίας της παρατήρησης (Χατζηγεωργίου,
2006).
Για να μπορέσουν τα παιδιά να φτάσουν στο στάδιο της ερμηνείας των παρατηρήσεών τους προκειμένου να στηρίξουν την άποψή τους, σχετικά με το ζήτημα που
μελετούν, περνούν από διάφορα στάδια. Αρχικά, δεν είναι σε θέση να ερμηνεύσουν
τις παρατηρήσεις τους και μπορεί να ερμηνεύουν «τυχαία» ή μάλλον να «μαντεύουν» π.χ. την αιτία κάποιου φαινομένου που παρατηρούν. Σταδιακά, με ενθάρρυνση
από τον εκπαιδευτικό και μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων, τα παιδιά αρχίζουν να
συσχετίζουν τις παρατηρήσεις τους, να διακρίνουν τα δεδομένα που παρέχονται από
αυτές και να προσπαθούν να διατυπώσουν τις σχέσεις που ενδεχομένως συνδέουν τα
δεδομένα αυτά. Επιτυγχάνουν να διατυπώσουν συμπεράσματα που βασίζονται στα
δεδομένα των παρατηρήσεων τους και τα χρησιμοποιούν για να στηρίξουν την άποψή
τους. Τελικά, τα παιδιά μπορούν να φτάσουν στο στάδιο εκείνο όπου να χρησιμοποιούν τις παρατηρήσεις τους ώστε να στηρίξουν την άποψή τους σχετικά με το φαινόμενο ή την κατάσταση που παρατηρούν, σκεπτόμενοι με τρόπο παραγωγικό (Νικολάου κ.α., 2004).
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Η μέτρηση είναι κι αυτή μια βασική δεξιότητα της επιστημονικής μεθόδου,
μια δεξιότητα, που βρίσκεται στο κέντρο τόσο των μαθηματικών, όσο και των φυσικών επιστημών. Στην πραγματικότητα, η ενασχόληση με τις φυσικές επιστήμες, όπως
αναφέρει η Πλακίτση (2008), σημαίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη πραγματοποίηση
μετρήσεων με όλο και τελειότερα μέσα. Για να πραγματοποιηθεί αυτή η δεξιότητα,
χρειάζεται ένα κατάλληλο όργανο μέτρησης, η κατανόηση της μονάδας μέτρησης, η
ορθή ανάγνωση της ένδειξης, η καλλιέργεια της ακρίβειας της μέτρησης και η οργάνωση της διαδικασίας λήψης μετρήσεων. Μέσω των μετρήσεων επιτυγχάνεται η επαφή και η εξοικείωση του παιδιού με το σχετικό όργανο και τον τρόπο λειτουργίας
του. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει την αναγνώριση του μεγέθους και την δεξιότητα παρατήρησης. Η μέτρηση, όπως και οι δεξιότητες της ταξινόμησης, της αρίθμησης και
της αντιστοιχίας ένα προς ένα, συμβάλλει στην γνωστική ανάπτυξη του παιδιού και
συγκεκριμένα στο σχηματισμό των εννοιών στην πρώτη παιδική ηλικία. Τα μικρά
παιδιά αρχίζουν να οικοδομούν τις περισσότερες έννοιες από την πρώτη παιδική ηλικία στις φυσικές επιστήμες, που πολλές είναι κοινές και στα μαθηματικά (Πλακίτση,
2008). Η μέτρηση αποτελεί, μαζί με άλλες, μια ικανότητα του επιστημονικού συλλογισμού η οποία βοηθάει το παιδί να φτιάξει από μόνο του τη γνώση και μάλιστα, αυτές οι ικανότητες, μεταξύ των οποίων και η μέτρηση, θεωρούνται θεμελιώδεις γενικά
στη διαδικασία της σκέψης, σύμφωνα με τον Dewey (1933) (βλ. Χατζηγεωργίου,
2006).
Κατά τη μέτρηση, το παιδί βρίσκει την τιμή ενός μεγέθους (μήκος, βάρος, όγκος, επιφάνεια, θερμοκρασία, χρόνος κ.τ.λ.) χρησιμοποιώντας μια μονάδα μέτρησης.
Το κάθε φυσικό μέγεθος έχει τη δική του συμβατική μονάδα μέτρησης (π.χ. το μήκος
έχει το μέτρο). Ωστόσο, πολλές φορές στο νηπιαγωγείο, χρησιμοποιούνται άλλες μονάδες κατάλληλες για το κάθε φυσικό μέγεθος, οι οποίες ονομάζονται μη συμβατικές
(π.χ. η σπιθαμή, το μολύβι). Επίσης, όπως αναφέρεται στους Harlen & Elstgeest
(2005:156) «…Ο καθορισμός του «πόσο» πρέπει να γίνεται με βάση μια ενιαία μονάδα, αλλά αυτή δεν χρειάζεται να είναι μια τυπική μονάδα μέτρησης. Αν τα παιδιά έρθουν από την αρχή σε επαφή με τη διαδικασία της μέτρησης μέσα από καθορισμένες
διαδικασίες και μονάδες, τότε είναι λιγότερο πιθανό να κατανοήσουν τι πραγματικά
σημαίνει ποσότητα, παρά αν κάνουν τα πρώτα βήματα χρησιμοποιώντας αυθαίρετες
ή μη τυπικές μονάδες, που θα επιλέξουν μόνα τους. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να
γίνει κατανοητή η μέτρηση ως διαδικασία πολλαπλασιασμού μιας δεδομένης μονάδας
μέτρησης. Σύντομα γίνεται προφανής η ανάγκη να διατηρείται η μονάδα σταθερή,
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που σημαίνει να χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, το ίδιο τούβλο για να συγκριθούν
ύψη, ή η δρασκελιά του ίδιου ανθρώπου για να συγκριθούν μήκη. Συνειδητοποιείται
έτσι η ανάγκη για μια πιο βολική μονάδα όπως το μέτρο, που να είναι ίδια παντού...».
Τα παιδιά, συνεπώς, της πρώτης παιδικής ηλικίας μπορούν και πρέπει να ασκούνται
συστηματικά σε προασκήσεις μέτρησης, χρησιμοποιώντας δικής τους επιλογής μονάδες μέτρησης, άτυπες ή τυπικές (Πλακίτση, 2008).
Έτσι, το παιδί στην προσχολική ηλικία χρησιμοποιεί συνήθως τις δικές του
μονάδες μέτρησης, αρκεί η μονάδα που θα χρησιμοποιηθεί να είναι κατάλληλη για το
μέγεθος και σταθερή για μετρήσεις που γίνονται για σκοπούς σύγκρισης. Απαραίτητη
προϋπόθεση για τη διαδικασία της μέτρησης είναι η αναγνώριση του μεγέθους που θα
μετρηθεί. Η καταγραφή των μετρήσεων και η χρήση των αποτελεσμάτων της μέτρησης βοηθούν το παιδί να καταλήξει σε συμπεράσματα και να προβεί σε προβλέψεις,
γενικεύσεις και υποθέσεις (Νικολάου, κ.α., 2004).
Το παιδί περνά από διάφορα επίπεδα στη δεξιότητα της μέτρησης. Αρχικά, το
παιδί συγκρίνει δύο αντικείμενα ως προς το ίδιο μέγεθος, κάνει απλές μετρήσεις με
μη συμβατικές μονάδες που θα επιλέξει και χρησιμοποιεί σταθερή αφετηρία και μετρά μία και μόνο φορά τα μέρη του προς μέτρηση αντικειμένου. Σταδιακά χρησιμοποιεί δύο μετρήσεις του ίδιου μεγέθους για να υποστηρίξει τις συγκρίσεις του και επιλέγει τις κατάλληλες μονάδες μέτρησης και χρησιμοποιεί το κατάλληλο όργανο για
κάθε μέγεθος. Ακόμα, χρησιμοποιεί δύο ή και περισσότερες μονάδες για να μετρήσει
το ίδιο μέγεθος. Τελικά, το παιδί εκτιμά, κατά προσέγγιση, την τιμή ενός μεγέθους
και ακολούθως κάνει μετρήσεις, για να ελέγξει την ακρίβεια της εκτίμησής του (Νικολάου, κ.α., 2004).
Για να καλλιεργηθεί η δεξιότητα της μέτρησης ο εκπαιδευτικός προτρέπει τα
παιδιά να χρησιμοποιούν απλά όργανα μέτρησης, να επιλέγουν κατάλληλες μονάδες
μέτρησης και όργανα και να κάνουν μετρήσεις σωστά, να συγκρίνουν δύο αντικείμενα ως προς ένα μέγεθος, να καθορίζουν το μέγεθος που θα μετρήσουν και να χρησιμοποιούν το κατάλληλο λεξιλόγιο για να περιγράψουν κάτι (συγκριτικός, υπερθετικός βαθμός). Ακόμη, τα παιδιά ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν συμβατικές και μη
μονάδες μέτρησης, να μετρούν σταδιακά με μεγαλύτερη ακρίβεια, να καταγράφουν
τις μετρήσεις τους με όποιο τρόπο επιλέξουν και να υπολογίζουν, κατά προσέγγιση,
ένα μέγεθος χωρίς να το μετρήσουν και να επαληθεύουν τον υπολογισμό τους προβαίνοντας στη σχετική μέτρηση (Νικολάου, κ.α., 2004).
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1.3 Η συμβολή του εκπαιδευτικού στην οργάνωση της διερευνητικής διδασκαλίας
Αναμφίβολα, η συμβολή του εκπαιδευτικού είναι πολύ σημαντική στην εφαρμογή οποιασδήποτε διδακτικής προσέγγισης. Στην ανακαλυπτική-διερευνητική μέθοδο διδασκαλίας, ο εκπαιδευτικός διατυπώνει το πρόβλημα και διαπιστώνει τον προβληματισμό των μαθητών. Στη συνέχεια, ενθαρρύνει και βοηθά τους μαθητές στην
αναζήτηση και στην διερεύνηση των απαντήσεων στο κεντρικό ερώτημα που έχει
τεθεί στην τάξη (Μπιρμπίλη, 2011). Ωστόσο, η διδασκαλία των φυσικών επιστημών
μέσω μιας διερευνητικής διαδικασίας θέτει πολλές προκλήσεις για τον εκπαιδευτικό.
Κρίσιμο σημείο για το ξεκίνημα ενός μαθήματος, ή καλύτερα μιας σειράς μαθημάτων, βασισμένων στην ανακαλυπτική-διερευνητική μέθοδο είναι η διατύπωση
των ερωτήσεων. Η μορφή των ερωτημάτων, η έκτασή τους, το πόσο μπορεί να «αγγίξουν» τους μαθητές είναι βασικά στοιχεία τα οποία απαιτούν προσοχή. Ο εκπαιδευτικός είναι ο εμπνευστής και καθοδηγητής της έρευνας και αυτός που καθορίζει το
«πνεύμα» της έρευνας. Τα λάθη στη διατύπωση των ερωτήσεων μπορεί να ατονήσουν, ή και να ακυρώσουν ένα θέμα που με πρώτη ματιά φαινόταν ότι ενδιαφέρει
τους μαθητές (Γκοτζαρίδης, 2009).
Ακόμα, ο εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος για το χειρισμό νέων ερωτημάτων
που προκύπτουν στην πορεία της έρευνας και στην προσπάθεια να απαντηθεί το κεντρικό ερώτημα. Θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να μπορεί να κατευθύνει την προσπάθεια
προς την ανακάλυψη της απάντησης του κεντρικού ερωτήματος χωρίς να παρεκκλίνουν σε δευτερεύουσες έρευνες. Κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας θα είναι καλό
να έχει απαντηθεί ένα ερώτημα της έρευνας, είτε το κεντρικό, είτε βοηθητικό για τον
τελικό σκοπό (Γκοτζαρίδης, 2009). Επομένως, ο χειρισμός των ερωτήσεων από τον
εκπαιδευτικό είναι σημαντικός, ώστε στον περιορισμένο χρόνο της διδακτικής ώρας
τα παιδιά να λύνουν τις απορίες τους για τα θέματα που τους απασχολούν κάθε φορά
χωρίς να ξεφεύγουν από το κεντρικό θέμα.
Οι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται με αυτή τη διδακτική πρακτική, πολλές
φορές νιώθουν πως χάνεται ο έλεγχος του μαθήματος. Έτσι, είτε είναι πραγματική η
αίσθηση είτε είναι απλά ένας φόβος, είναι αναγκαίο ο εκπαιδευτικός να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον των μαθητών για την εξέλιξη της έρευνας. Μπορεί να ανατροφοδοτήσει τους μαθητές με υλικό σχετικό με τις προηγούμενες εμπειρίες τους, να απευθύνει τις ερωτήσεις των παιδιών σε άλλα παιδιά και να τους παρακινήσει να φτιάξουν
έναν πίνακα αναφοράς με τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις τους (Κατσαμποξάκη-

22

Hodgetts, 2013). Έτσι, οι μαθητές θα οργανωθούν καλύτερα και θα μπορούν πιο εύκολα να βρουν απαντήσεις στις απορίες τους.
Ακόμη, ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που κάνει την αξιολόγηση των μαθητών
με βάση το αν και κατά πόσο αυτοί: α) διατυπώνουν επιστημονικές ερωτήσεις, β)
σχεδιάζουν ένα πλάνο εκτέλεσης έρευνας, γ) διατυπώνουν επεξηγήσεις και αναλύσεις
των ευρημάτων τεκμηριώνοντας τα, δ) αξιολογούν τα ευρήματα τους, ε) δημοσιεύουν-επικοινωνούν-παρουσιάζουν τα ευρήματα τους ( Bodzin & Beerer 2003). Επίσης,
ο εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος, όπως είδαμε στην προηγούμενη ενότητα και για την
καλλιέργεια των επιστημονικών δεξιοτήτων στα παιδιά.
Οι εκπαιδευτικοί που εμπλέκονται στην διερευνητική διδασκαλία καλούνται
να ξεχάσουν τον παραδοσιακό τους ρόλο και να υιοθετήσουν επιτυχώς τον καινούριο. Ωστόσο, υπάρχουν εμπόδια τα οποία δυσκολεύουν τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν την ανακαλυπτική- διερευνητική μέθοδο. Σύμφωνα με έρευνες, τα αυστηρά δομημένα αναλυτικά προγράμματα, η έλλειψη επαρκούς χρόνου, η διαχείριση
της τάξης και της εργαστηριακής δουλειάς, η αίσθηση ότι δεν επιτυγχάνονται οι συγκεκριμένοι μαθησιακοί στόχοι και ο φόβος του αγνώστου αποτελούν κάποιες από τις
δυσκολίες που έχουν να αντιμετωπίσουν καθημερινά οι εκπαιδευτικοί (Διαθεματικό
Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, 2001).
Για να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να υιοθετήσουν τη διερευνητική μάθηση
ως δυναμική προσέγγιση στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών είναι σημαντικό να
κατανοήσουν και να αποσαφηνίσουν τη διαδικασία δημιουργίας της επιστημονικής
γνώσης (Morrison, 2013). Όπως αναφέρουν οι Ratcliffe & Millar (2009) η αλλαγή
στις διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών δεν απαιτεί μόνο χρόνο αλλά και σημαντική υποστήριξη (π.χ. επιμόρφωση, σεμινάρια, κλπ), κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό,
ακόμα και κίνητρα επαγγελματικής ανάπτυξης που θα ενθαρρύνουν την πρακτική
εφαρμογή των καινοτόμων προσεγγίσεων.
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
2.1 Από τους «νάνους» στη νανοτεχνολογία
Οι νάνοι στην μυθολογία είναι μικρά ανθρωπόμορφα πλάσματα τα οποία συχνά αναφέρονται στα παιδικά παραμύθια. Είναι γνωστό το παραμύθι με τους επτά νάνους και τη βασιλοπούλα, τη Χιονάτη, που βρήκε καταφύγιο στο σπίτι τους και την
έσωσαν από την κακή μητριά. Το παραμύθι αυτό συναντάται σε πολλούς ευρωπαϊκούς λαούς και με διαφορετικές εκδοχές. Είναι επίσης γνωστά κι άλλα παραμύθια
που μιλούν για μικροσκοπικά ξωτικά που παρουσιάζονται και τρομάζουν ή σώζουν
άτακτα παιδιά. Τα τελευταία χρόνια είχαν κατακτήσει το παιδικό κοινό τα μικρά
στρουμφάκια. Μέσα από τις μυθικές ή συμβολικές αφηγήσεις των παραμυθιών δίδεται στα παιδιά η δυνατότητα να ταυτίζονται με τους ήρωές τους και να διαμορφώνουν
ανάλογες συμπεριφορές. Έτσι, εκπαιδεύονται να αποφεύγουν τα αρνητικά παραδείγματα διαφόρων πρωταγωνιστών και να μιμούνται τα θετικά παραδείγματα άλλων, τα
οποία συμβάλλουν στην αλληλεγγύη, την αλληλοβοήθεια και την κοινωνικότητα.
Είναι κοινός τόπος σε πολλά παραμύθια, όπως συμβαίνει και με τους μικρούς
νάνους, να υποστηρίζονται οι αδύναμοι και το δίκαιο, από μικρούς και φαινομενικά
αδύναμους. Παράλληλα, με την αξία που αποδίδεται σε μικρά πράγματα (νάνους,
στρουμφάκια, ξωτικά κλπ) τα παιδιά αισθάνονται ότι έχουν αξία και μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις κακίες και τις αδικίες των μεγάλων. Ταυτόχρονα
όλα αυτά εξάπτουν τη φαντασία των μικρών παιδιών και δημιουργούν τις κατάλληλες
προϋποθέσεις για την ανακάλυψη ενός κόσμου που δεν φαίνεται με γυμνό μάτι, κι
όμως υπάρχει. Στην επιστήμη και την τεχνολογία, το πρόθεµα «νάνο», το οποίο προέρχεται από την ελληνική λέξη νάνος (Online etymology dictionary), σημαίνει 10-9 =
0,000000001. Ένα νανόµετρο (nm) ισούται µε ένα δισεκατομμυριοστό του μέτρου.
Ίσως ξαφνιάζει η σκέψη να συνδεθούν τα παραμύθια και ιδιαίτερα της Χιονάτης και των επτά νάνων με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα των φυσικών επιστημών. Να σημειωθεί όμως, ότι σε κάθε περίπτωση μπορεί ένα παραμύθι να αποτελέσει όχημα για την επαφή και εξοικείωση των παιδιών προσχολικής ηλικίας με το
μέγεθος, τις διαστάσεις και την αίσθηση του φυσικού και τεχνικού χώρου που ζουν.
Βέβαια, δεν είναι όλα τα παραμύθια κατάλληλα για κάτι τέτοιο και ιδιαίτερα αν ενισχύουν την ανιμιστική σκέψη των παιδιών. Τα μικρά παιδιά έχουν εκ φύσεως την
περιέργεια για τον κόσμο γύρω τους και προσέχουν συχνά ακόμη και μικροσκοπικά
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πράγματα, όπως ένα μυρμηγκάκι, ένα ψίχουλο, ένα μικρό χαλικάκι και άλλα μικρά
αντικείμενα. Είναι χρήσιμο, λοιπόν, αυτή η περιέργεια να μπορέσει να αξιοποιηθεί
από τους νηπιαγωγούς και να μάθουν τα παιδιά λίγο καλύτερα πράγματα που τα ενδιαφέρουν και αφορούν τον κόσμο στον οποίο καλούνται να ζήσουν.
2.2α) Γιατί Φυσικές Επιστήμες στο νηπιαγωγείο;
Για να απαντήσουμε στο ερώτημα, γιατί να εισαχθεί η νανοτεχνολογία στο
νηπιαγωγείο, θα πρέπει πρώτα να αιτιολογήσουμε την άποψη ότι ακόμα και τα παιδιά
προσχολικής ηλικίας πρέπει να έρχονται σε επαφή με τις Φυσικές Επιστήμες. Οι Φ.Ε.
ασχολούνται με τον κόσμο που μας περιβάλλει, τα φυσικά φαινόμενα, ένα πλήθος
πτυχών της ανθρώπινης καθημερινότητας, ακόμη και με τα αινίγματα του σύμπαντος.
Έτσι, φαίνεται εξαρχής πόση μεγάλη σημασία έχουν για τη ζωή του ανθρώπου γενικότερα και την ομαλή ένταξη των μικρών παιδιών στον κόσμο ειδικότερα. Σύμφωνα
με τους Eshach και Fried (2005), δύο βασικοί λόγοι εισαγωγής τους στην Προσχολική Εκπαίδευση είναι ότι οι Φ.Ε. σχετίζονται με τον πραγματικό κόσμο και ότι αναπτύσσουν δεξιότητες συλλογισμού. Επομένως, κατανοώντας τα παιδιά έννοιες των
Φ.Ε. μπορούν να ερμηνεύσουν και να καταλάβουν καλύτερα τον κόσμο στον οποίο
ζουν και να αναπτύξουν δεξιότητες στη διαβίωση εντός του (π.χ. η χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος). Παράλληλα, εισάγοντας και διδάσκοντας έννοιες των Φ.Ε. στο
σχολείο αναπτύσσονται από τα παιδιά και λειτουργίες συλλογισμού που είναι χρήσιμες και σε άλλους τομείς (Eshach & Fried, 2005).
Ωστόσο, στα ζητήματα αυτά εγείρονται ενστάσεις, αφού κυριαρχεί η αντίληψη, ότι οι Φ.Ε. σχετίζονται μόνο με τον πραγματικό κόσμο. Όμως, πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι ασχολούνται με πολύ περισσότερα πράγματα, όπως ιδέες, έννοιες και θεωρίες που χρησιμοποιούνται για την ερμηνεία του κόσμου (Driver & Bell,
1986), πράγμα το οποίο καθιστά τις Φ.Ε. κατά κάποιο τρόπο σαν μια ″μη φυσική″
δραστηριότητα. Σχετικά με το επιχείρημα αυτό, φαίνεται να υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στην άποψη ότι η διδασκαλία των Φ.Ε. που βασίζεται στην διερεύνηση προωθεί
την επιστημονική σκέψη και το γεγονός ότι οι γνωστικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να μπορέσουν τα παιδιά να κάνουν διερεύνηση, μπορεί να είναι ανεπαρκείς. Τα ζητήματα αυτά επιδέχονται περαιτέρω συζήτηση, μιας και δεν αποτελούν
υποχρεωτικά εμπόδιο στην επαφή των μικρών παιδιών με τις Φ.Ε. καθώς υπάρχει μια
σειρά σημαντικών επιχειρημάτων που προωθούν την επαφή αυτή, όπως θα παρουσιασθεί παρακάτω.
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Χρειάζεται στο σημείο αυτό να διευκρινισθεί, ότι όταν γίνεται λόγος για διδασκαλία των Φ.Ε. σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, δεν αποβλέπουμε στην αυστηρά
επιστημονική ορολογία και στη λύση σύνθετων προβλημάτων. Ξεκινώντας από απλά
καθημερινά αντικείμενα (λ.χ. νερό, φυτά, σκιές κ.λπ.) και χρησιμοποιώντας τη φυσική γλώσσα των παιδιών, τα εισάγουμε σταδιακά σε απλές επιστημονικές πρακτικές
ανάλογα με τις δυνατότητές τους και τις αντιληπτικές τους ικανότητες (Οδηγός νηπιαγωγού, 2001).
Αρχικά, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε πως τα μικρά παιδιά από τη φύση τους
απολαμβάνουν να παρατηρούν και να γνωρίζουν τον κόσμο γύρω τους, φυσικό και
τεχνικό. Έρευνες έχουν δείξει πως τα μικρά παιδιά είναι γεμάτα περιέργεια και πάθος
για μάθηση (Raffini, 1993). Σύμφωνα και με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, διαμορφώνουν πολύ νωρίς τις πρώτες ιδέες και ερμηνείες, θεωρίες για έννοιες και φαινόμενα του φυσικού κόσμου, γεγονός που αποδεικνύει ότι είναι σε θέση
να προσεγγίσουν σε ένα πρώτο επίπεδο σχετικά ζητήματα. Οι παιδαγωγοί θα πρέπει
να είναι δημιουργικοί και να εργάζονται έτσι ώστε να εμπνεύσουν περισσότερο και
να διατηρήσουν την αίσθηση απορίας και θαυμασμού που έχουν τα παιδιά για το φυσικό κόσμο και τα φυσικά φαινόμενα (Eshach & Fried, 2005). Με αυτή την προσέγγιση, η «διαμόρφωση ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που προσφέρεται για διερευνήσεις, πειραματισμούς και ανακαλύψεις, ενθαρρύνει την έκφραση του λόγου και της
σκέψης των παιδιών, ευνοώντας την αρμονική συνύπαρξη μεταξύ τους» (Οδηγός νηπιαγωγού, 2001). Οπότε, η οργάνωση ανάλογων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στο
χώρο του νηπιαγωγείου είναι αναγκαία (Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, 2011).
Ένα ακόμη επιχείρημα είναι, πως με το να έρχονται τα παιδιά σε επαφή με τις
Φ.Ε., αναπτύσσουν θετικές συμπεριφορές απέναντι σε αυτές. Αν και τα παιδιά έχουν
την προδιάθεση να εξερευνούν τον κόσμο γύρω τους, με το να τα εμπλέκουμε σε
δραστηριότητες Φ.Ε. ενδεχομένως ενισχύουμε το κίνητρό τους και το ενδιαφέρον
τους για το φυσικό περιβάλλον. Οι στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στις Φ.Ε.
σχηματίζονται στα πρώτα στάδια της ζωής (Bruce et al., 1997) και επηρεάζουν σημαντικά τη μελλοντική ανάπτυξη του παιδιού. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει οι παιδαγωγοί να διαμορφώνουν το κατάλληλο περιβάλλον μάθησης, στο οποίο οι μαθητές θα
απολαμβάνουν και θα βιώνουν θετικές εμπειρίες σχετικά με τα φυσικά φαινόμενα και
τα δεδομένα των Φυσικών Επιστημών.
Επιπροσθέτως, η από νωρίς έκθεση στα φυσικά φαινόμενα οδηγεί σε καλύτερη κατανόηση των φυσικών νοημάτων και εννοιών που μελετώνται αργότερα πιο συ-
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στηματικά (Eshach & Fried, 2005). Από μικρά τα παιδιά αποκτούν γνώσεις και εμπειρίες για πολλά πράγματα στην καθημερινή τους ζωή. Οι γνώσεις αυτές αποθηκεύονται και οργανώνονται σε κατηγορίες έτσι ώστε να μπορούν να ανακληθούν και
να χρησιμοποιηθούν ανάλογα την περίπτωση. Οι αρχικές αυτές αναπαραστάσεις των
παιδιών, καθώς γίνονται νέες παρατηρήσεις, σταδιακά αναβαθμίζονται. Οι νέες γνώσεις και εμπειρίες ¨χτίζονται¨ στις προϋπάρχουσες ιδέες που έχουν οι μαθητές. Επομένως, είναι σημαντικός ο τρόπος με τον οποίο θα εισαχθούν τα μικρά παιδιά στην
κατανόηση τέτοιων φαινομένων. Τα ερεθίσματα πρέπει να είναι πλούσια και κατάλληλα οργανωμένα, ώστε αυτά να ταξινομήσουν τις εμπειρίες τους και να είναι καλύτερα προετοιμασμένα να προσλάβουν τις επιστημονικές έννοιες, τις οποίες θα διδαχτούν πιο αναλυτικά στο μέλλον (Driver, 1983).
Αναπόφευκτα, λοιπόν, για να μιλήσουμε στα παιδιά για τις επιστημονικές έννοιες, έστω και σε ένα πρώτο στάδιο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την κατάλληλη
ορολογία. Ο τρόπος με τον οποίο θα εισάγουμε τα παιδιά στα επιστημονικά νοήματα,
μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που βλέπουν τα ίδια τον κόσμο. Η γλώσσα με την
οποία θα μιλήσουμε και η πρωταρχική γνώση είναι άμεσα συνδεδεμένες, καθώς η
γλώσσα συμβάλλει στο σχηματισμό της πρώτης γνώσης. Με το να αποκτήσει το παιδί
εμπειρίες από τις Φυσικές Επιστήμες στο σχολείο και να γνωρίζει να ονοματίζει φαινόμενα ή πράγματα, αρχίζει να παρατηρεί και να προσέχει τα φαινόμενα αυτά και
εκτός σχολείου που πιθανώς προηγουμένως να «προσπερνούσε». Η εμπειρία του δηλαδή διευρύνεται και η γλώσσα το βοηθά να σχηματίσει τη σκέψη του για όσα βλέπει. Επομένως, η χρήση της επιστημονικής ορολογίας στις μικρές ηλικίες επηρεάζει
την πρωταρχική ανάπτυξη των εννοιών των Φ.Ε. (Eshach & Fried, 2005). Επιπλέον, ο
επιστημονικός λόγος βοηθά τα παιδιά να βρουν και να καθιερώσουν μοτίβα επιστημονικών συζητήσεων, λ.χ. «ας κάνω μια υπόθεση», «πώς το ξέρω αυτό;», «πώς θα το
βρω αυτό;», «πώς μπορώ να το επιβεβαιώσω ότι ισχύει;», πράγμα το οποίο μπορεί να
βοηθήσει στην ανάπτυξη αυτού που ονομάζουμε επιστημονική σκέψη.
Η διδασκαλία των Φ.Ε. στην προσχολική ηλικία προωθείται καθώς, σύμφωνα
με τους Eshach και Fried (2005), τα μικρά παιδιά είναι ικανά να κατανοήσουν επιστημονικές έννοιες και να εξηγήσουν με βάση αυτές το φυσικό και τεχνητό περιβάλλον τους. Έχουν πραγματοποιηθεί σχετικές έρευνες και έχουν δείξει πως τα νήπια
μπορούν να δικαιολογήσουν κάποιες αρχές και φαινόμενα όσο έχουν πρόσβαση σε
περισσότερες πληροφορίες (Brown, 1990) και μπορούν να διαχωρίσουν ένα πειστικό
από ένα μη πειστικό στοιχείο για να εξακριβώσουν μια υπόθεση (Ruffman, 1993).
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Εάν, λοιπόν, τα παιδιά μπορούν να καταλάβουν σε ένα σημαντικό βαθμό περίπλοκες
επιστημονικές έννοιες και έως ένα σημείο να συνδέσουν τη θεωρία με τα αποδεικτικά
στοιχεία, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εκθέσουν τους μαθητές σε καταστάσεις τέτοιες που αυτές οι ικανότητες να βρουν γόνιμο έδαφος για να αναπτυχθούν. Επομένως, οι Φυσικές Επιστήμες συνιστούν ένα αποτελεσματικό μέσο για την ανάπτυξη
της επιστημονικής σκέψης, καθώς μέσα από τη διδασκαλία και την επαφή τους με
αυτές τα παιδιά μαθαίνουν να αναλύουν ένα φαινόμενο και να αναπτύσσουν κριτική
σκέψη (Eshach & Fried, 2005).
Ακόμη, σύμφωνα με το Πιλοτικό Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου
(2011), το οποίο συμπεριλαμβάνει όλα τα παραπάνω, «η ενασχόληση των παιδιών
προσχολικής ηλικίας με τις Φυσικές Επιστήμες συμβάλλει α) στην αξιοποίηση της περιέργειας και του εσωτερικού κινήτρου που έχουν τα μικρά παιδιά για τη διερεύνηση
του κόσμου που τα περιβάλλει, β) στην υποστήριξη του επιστημονικού «γραμματισμού»
ώστε να μπορούν να διερευνούν συστηματικά και να κατανοούν βασικές λειτουργίες, να
επιλύουν προβλήματα, να διαμορφώνουν κριτική στάση και να λαμβάνουν αποφάσεις
που υποστηρίζουν την ανάδειξη της αλληλεξάρτησης επιστήμης, τεχνολογίας και κοινωνίας, γ) στην ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στην επιστήμη, στην οργάνωση των
εμπειριών με συστηματικό τρόπο, και στη συνειδητοποίηση ότι η επιστήμη αποτελεί πολιτισμικό προϊόν σε διαρκή εξέλιξη» (Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου,
2011).
2.2 β)Οι πρώιμες ηλικίες και η τεχνολογία
Τα παραπάνω αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη σύγχρονη εποχή που κυριαρχεί σχεδόν παντού η τεχνολογία. Εκτός λοιπόν από το φυσικό περιβάλλον, χρειάζεται εξοικείωση των παιδιών και με το περιβάλλον που κατασκευάζει ο άνθρωπος,
το τεχνικό περιβάλλον. Με τις νέες τεχνολογικές ανακαλύψεις σε διάφορους τομείς
(λ.χ. ιατρική τεχνολογία, βιοτεχνολογία κ.λπ. ), διευκολύνεται, εξυπηρετείται και
προστατεύεται η ανθρώπινη ζωή. Οπότε έχουμε μια διαρκή εξέλιξη και πρόοδο της
επιστήμης προς την κατεύθυνση αυτή, δίχως αυτό να σημαίνει πως δεν υπάρχει ανάπτυξη και χωρίς απαραίτητα να στηρίζεται σε κάποια επιστημονική θεωρία.
Απόδειξη της εξέλιξης αυτής της επιστήμης είναι και η νανοτεχνολογία. Είναι σημαντικό τα μικρά παιδιά να εισαχθούν από νωρίς στη συγκεκριμένη έννοια,
καθώς ασχολείται με ένα βασικό κομμάτι του κόσμου που τα περιβάλλει: της διάστασης και του μεγέθους. Όταν το παιδιά αρχίζουν να διακρίνουν το μικρό από το μεγά-
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λο, το μέτριο από το πολύ μικρό, το πάρα πολύ μικρό από το ελάχιστο, εκπαιδεύονται για τον κόσμο μέσα στον οποίο θα ζήσουν. Ο κόσμος αυτός συνεχώς αλλάζει και
έτσι γνωρίζοντας την νέα αυτή τεχνολογία και παρατηρώντας τον κόσμο σε νανοκλίμακα (μέσω εξειδικευμένων οργάνων ή οπτικοακουστικού υλικού) τα παιδιά έρχονται σε επαφή με έναν νέο κόσμο που τους αποκαλύπτεται και ταυτόχρονα προετοιμάζονται για τα καινούρια τεχνολογικά δεδομένα. Στη συνέχεια της ζωής και της εκπαίδευσής τους θα έχουν τα βασικά εφόδια για την κατανόηση πολυπλοκότερων εννοιών και τεχνολογιών.
2.2 γ) Τι είναι νανοτεχνολογία;
Η νανοτεχνολογία αναμένεται να είναι η βάση για πολλές καινοτόμες τεχνολογίες του 21ου αιώνα. Ο όρος νανοτεχνολογία χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευρύτητα
όντας πολύ γενικός για να περιγράψει οτιδήποτε συμβαίνει στις διαστάσεις του νανομέτρου. Κατά συνέπεια, μπορεί να χωρισθεί σε πιο ειδικά θέματα όπως αυτό της νανοηλεκτρονικής, των νανοϋλικών καθώς και άλλων. Οι εφαρμογές της είναι αναρίθμητες, ενώ οι επιπτώσεις γίνονται αντιληπτές σε πολλαπλά επίπεδα, κατά κύριο λόγο
στον οικονομικό τομέα επηρεάζοντας παγκόσμιες βιομηχανίες και οικονομίες, αλλά
και στο κοινωνικό βελτιώνοντας το επίπεδο ζωής μας.
Πατέρας της νανοτεχνολογίας θεωρείται ο John Dalton, αν και η ιδέα ότι όλη
η ύλη φτιάχνεται τελικά από πολύ μικρά και αδιαίρετα άτομα, είχε ξεκινήσει από τον
αρχαίο φιλόσοφο Δημόκριτο. Ο Dalton, το 1803 σε μία συνεδρίαση της Φιλοσοφικής
Εταιρίας του Μάντσεστερ, ανακοίνωσε την ατομική του θεωρία ξεκινώντας μία επανάσταση και διευκρινίζοντας την ύπαρξη των ατόμων. Ο Dalton με την θεωρία του,
υποστήριξε ότι η ύλη φτιάχνεται από άτομα τα οποία είναι όμοια σε κάθε στοιχείο,
έχουν ξεχωριστές μάζες και ιδιότητες, είναι αδιαίρετα και ακατάλυτα και συνδυάζονται σε ακέραιους αριθμούς. Ο όρος Νανοτεχνολογία δημιουργήθηκε από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Επιστημών του Τόκιο Norio Taniguchi το 1974 σε μία διατριβή του με τίτλο «Σχετικά με τη βασική έννοια της Νανοτεχνολογίας.» για να περιγράψει την ακρίβεια κατασκευής υλικών με ανοχές νανόμετρου (Καπετανάκης,
2006).
Η νανοτεχνολογία είναι ο συνδυασμός τεχνολογιών που υπάρχουν ήδη καθώς
και της ανεπτυγμένης ικανότητας να παρατηρούμε και να επεξεργαζόμαστε δομές
στην νανο-κλίμακα. Τα περισσότερα θέματα όπου αυτή περικλείει προκύπτουν σαν
λογική συνέπεια της εξέλιξης της ικανότητας της επιστήμης και της τεχνολογίας να
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ερευνά και να εργάζεται σε όλο και μικρότερη κλίμακα. Εξάλλου, η κατάλυση, ένα
φαινόμενο που ανέκαθεν χαρακτηριζόταν από νανομετρικές διαστάσεις αποτελεί επιστημονικό κλάδο ο οποίος αναπτύσσεται πολλές δεκαετίες (Καπετανάκης, 2006). Τι
είναι όμως η νανοτεχνολογία και η νανοεπιστήμη;
Θεωρητικά, η νανοτεχνολογία αναφέρεται στην επιστήμη και τεχνολογία που
αναπτύσσονται σε κλίμακα ατόμων και µορίων (νανοκλίµακα)· αναφέρεται επίσης σε
επιστημονικές αρχές και νέες ιδιότητες που μπορούμε να κατανοήσουμε και να γνωρίσουμε σε βάθος εργαζόμενοι σ’ αυτό το πεδίο. Τέτοιες ιδιότητες μπορούμε εν συνεχεία να τις παρατηρούμε και να τις εκμεταλλευόμαστε σε µικροκλίµακα ή µακροκλίµακα για την ανάπτυξη π.χ. υλικών και εφευρέσεων µε νεωτεριστικές λειτουργίες
και επιδόσεις (Καπετανάκης, 2006).
Με τον όρο νανοτεχνολογία αναφερόμαστε στον σχεδιασμό, στον χαρακτηρισμό, στην παραγωγή και στην εφαρμογή δομών, συσκευών και συστημάτων με ελεγχόμενο σχήμα και μέγεθος στην νανοκλίμακα. Πιο απλά, νανοτεχνολογία είναι η τεχνολογία που ασχολείται με "πράγματα" τα οποία έχουν πάρα πολύ μικρό μέγεθοςείναι μικροσκοπικά και διεξάγεται στη νανοκλίμακα που είναι από 1 έως 100 νανόμετρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές επιστήμες όπως στη χημεία, τη βιολογία, τη φυσική, την πληροφορική, τη μηχανική (engineering), κλπ. (Williams & Adams,
2007). Η νανοεπιστήμη μελετά τα φαινόμενα και τον χειρισμό υλικών στην ατομική,
στην μοριακή και στην μακρομοριακή κλίμακα, όπου οι ιδιότητες των υλικών διαφέρουν σημαντικά από αυτές σε μεγαλύτερη κλίμακα (Καπετανάκης, 2006).
Δημιουργούνται νέα υλικά διαφορετικού μεγέθους και σχήματος σε νανοκλίμακα, τα οποία χαρακτηρίζονται από εξαιρετικές ιδιότητες όπως ηλεκτρικές, οπτικές,
φυσικές, χημικές, κ.ά. Στο επίπεδο της νανοκλίμακας, οι ιδιότητες αυτές των υλικών
μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικές από τις ιδιότητες των ίδιων υλικών σε συμβατική κλίμακα. Κάποια υλικά είναι καλύτερα στην επαγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού, κάποια είναι πιο ανθεκτικά, κάποια έχουν διάφορες μαγνητικές ιδιότητες και
κάποια αντανακλούν καλύτερα το φως ή αλλάζουν χρώμα καθώς αλλάζει το μέγεθός
τους (Feather & Aznar, 2011). Ένα καλό παράδειγμα είναι ο χρυσός, ο οποίος στην
νανοκλίμακα μετατρέπει το χρώμα του σε κόκκινο. Τα νέα αυτά πολυλειτουργικά
υλικά οφείλουν τις μοναδικές τους λειτουργικές δυνατότητες στις νανοδομές από τις
οποίες προήλθαν.
Οι ιδιότητες των υλικών μπορεί να διαφέρουν στην νανοκλίμακα για δυο κυρίως λόγους. Πρώτον, τα νανοϋλικά έχουν σχετικά μεγαλύτερη ενεργό επιφάνεια σε
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σύγκριση με την ίδια μάζα υλικού, μεγαλύτερου όμως σχήματος. Αυτό μπορεί να κάνει τα υλικά περισσότερο ενεργά χημικά και επιδρά στην αντοχή ή στις ηλεκτρικές
ιδιότητες. Δεύτερον, τα κβαντικά φαινόμενα μπορεί να αρχίζουν να υπερέχουν στην
συμπεριφορά της ύλης στην νανοκλίμακα επηρεάζοντας την οπτική, ηλεκτρική και
μαγνητική συμπεριφορά των υλικών (Γκαβογιάννη, 2009).
Ένα παράδειγμα που αποτελεί αποτέλεσμα χρήσης της νανοτεχνολογίας είναι
η κατασκευή των επεξεργαστών ενός υπολογιστή: Μέσα σε ένα "κουτάκι" περίπου
5x5 εκατοστά, τοποθετούνε εκατομμύρια τρανζίστορς που συνδέονται και επικοινωνούν αναμεταξύ τους. Αυτή η τοποθέτηση και η μεταξύ τους διασύνδεση, γίνεται με
χρήση νανοτεχνολογίας. Πρόκειται δηλαδή για μία πολύ εξελιγμένη τεχνολογία, που
μπορεί να έχει φοβερή ακρίβεια και να διενεργεί έργο, σε τρομερά μικρά αντικείμενα
(Γκαβογιάννη, 2009).
Στη μέχρι τώρα ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας σημαντικό ρόλο έπαιξαν η
βελτίωση του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, ενώ σταθμοί μπορούν να θεωρηθούν οι
ανακαλύψεις δομών άνθρακα σε μορφή σφαίρας γνωστές ως φουλερένια καθώς και
σε μορφή σωλήνα, γνωστές ως «νανοσωλήνες άνθρακα» με ιδιαίτερες ιδιότητες το
καθένα. Πως μπορούμε να κατανοήσουμε την έννοια των διαστάσεων των νανοϋλικών; Τυπικά, τα νανοϋλικά έχουν διαστάσεις από 1 έως 100 νανόμετρα (nm), όπου
ένα νανόμετρο είναι ένα δισεκατομμυριοστό του μέτρου ή ένα εκατομμυριοστό του
χιλιοστόμετρου. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το μέγεθος του νανόμετρου
λίγο καλύτερα μπορούμε να σκεφτούμε την ανθρώπινη τρίχα, η διάμετρος της οποίας
είναι περίπου 200.000 nm (Γκαβογιάννη, 2009).
Η νανοτεχνολογία, ο προσεκτικός και επιδέξιος χειρισμός της ύλης σε μεγέθη
κλίμακας μικρότερης από 100 νανόμετρα, υπόσχεται τη δημιουργία νέων υλικών και
συσκευών, τα οποία εκμεταλλεύονται την κατανόηση αυτών των μοναδικών φαινομένων σε τέτοιο εύρος της κλίμακας (Waldron et al, 2006). Έχουν γίνει και γίνονται
σημαντικές επενδύσεις σε αυτό το κομμάτι από τη βιομηχανία, την πανεπιστημιακή
κοινότητα και τις κυβερνήσεις με την ελπίδα ότι τα πλεονεκτήματα που μας δίνει η
νανοτεχνολογία θα έχουν βαθιά και θετική επιρροή σε πολυάριθμες πτυχές της ζωής
μας.
Η νανοτεχνολογία ήδη έχει εφαρμογές και συνεχίζει να ερευνάται σε περιοχές
της ιατρικής, όπως τα βιοϊατρικά υλικά και εργαλεία, η ανάπτυξη φαρμάκων για στοχευμένη χορήγηση και σκιαγραφικών για ιατρική απεικόνιση, η ανάπτυξη τεχνητών
ιστών, η εισαγωγή νέων βιοϊατρικών αισθητήρων και αναλυτικών συσκευών, οργά-
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νων κ.λπ. (Δουμανίδης, 2010). Για παράδειγμα έχουν κατασκευαστεί μικροσκοπικά
διαγνωστικά μέσα, τα οποία θα μπορούν να εμφυτεύονται στον ανθρώπινο οργανισμό
για την έγκαιρη διάγνωση ασθενειών. Στη θεραπευτική, η χρήση νανοστοιχείων για
φλεγμονές και μολύνσεις σε ατοπικές δερματίτιδες, ή οξειδίου του σιδήρου στις αναιμίες, συντελεί στην ταχύτερη απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα. Νέες δυνατότητες παρέχει και η στοχευμένη χορήγηση γενετικού υλικού και φαρμάκων, που συχνά
είναι τοξικά ή ασταθή, επί τόπου στα κύτταρα με νανοσωματιδιακούς φορείς αντί
ιών. Πρόσφατα, μάλιστα, νανοσωµατίδια διοχετεύθηκαν σε καρκινικά κύτταρα για
θεραπευτικούς σκοπούς (θερμική ίαση) (Δουμανίδης, 2010).
Ακόμη, έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί εφαρμογές που σχετίζονται με
τις τεχνολογίες της πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένων μέσων για την αποθήκευση
δεδομένων µε πολύ µμεγάλες πυκνότητες καταγραφής (π.χ. 1 Terabit/inch2) και νέων
τεχνολογιών απεικόνισης σε πολύ ευέλικτα πλαστικά υλικά. Μακροπρόθεσμα, τέτοιες εφαρμογές στους ηλεκτρονικούς θα μπορούσαν να ανοίξουν νέους δρόμους πέρα από τη σημερινή τεχνολογία. Επίσης, η παραγωγή και η αποθήκευση ενέργειας
μπορούν να έχουν οφέλη από τις νέες κυψέλες καυσίμου ή από νανοδοµηµένα στερεά πολύ μικρού βάρους και υψηλού δυναμικού αποθήκευσης υδρογόνου. Υπό ανάπτυξη βρίσκονται και αποτελεσματικοί και ταυτόχρονα χαμηλού κόστους φωτοβολταϊκοί ηλιακοί συλλέκτες. Επισπεύδεται ακόμα και η εξοικονόμηση ενέργειας µέσω
της ανάπτυξης νανοτεχνολογικών λύσεων που οδηγούν σε βελτίωση των μονώσεων,
των μεταφορών και του φωτισμού (Καπετανάκης, 2006).
Αξιοποίηση της νανοτεχνολογίας γίνεται και στην επιστήμη των υλικών µε
εφαρμογές μεγάλου εύρους που αναμένεται να επηρεάσουν ουσιαστικά όλους τους
τομείς. Για παράδειγμα, νανοσωματίδια χρησιμοποιούνται ήδη για την ισχυροποίηση
υλικών και για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των καλλυντικών. Επιπρόσθετα, με
τη βοήθεια της νανοτεχνολογίας μπορούν να τροποποιούνται διάφορες επιφάνειες
έτσι ώστε να µην χαράσσονται, να γίνονται αδιάβροχες, καθαρές ή αποστειρωμένες.
Οι επιδόσεις των υλικών σε ακραίες συνθήκες μπορούν να βελτιωθούν σε σημαντικό
βαθμό προς όφελος π.χ. της βιομηχανίας, της αεροναυτικής και διαστήματος (Καπετανάκης, 2006).
Σύμφωνα με την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2004), « Στην αγορά κυκλοφορούν ήδη αρκετά προϊόντα βασισμένα στη νανοτεχνολογία: ιατρικά προϊόντα (π.χ. επίδεσμοι, καρδιακές βαλβίδες κ.ά.), ηλεκτρονικά εξαρτήματα, βαφές που
δεν χαράσσονται, αθλητικά είδη, υφάσματα που δεν τσαλακώνουν και δεν λεκιάζουν,
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αντιηλιακές κρέμες. Με την προοπτική επίτευξης βελτιωμένων επιδόσεων µε λιγότερες πρώτες ύλες, η νανοτεχνολογία περικλείει μια δυναμική για μείωση των αποβλήτων στη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων».
2.3 α) Νανοτεχνολογία και Εκπαίδευση
Παρόλο που η διδασκαλία της νανοτεχνολογίας δεν προβλέπεται από το επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα και έτσι δεν υπάρχει αναφορά της σε κάποιο σχολικό
μάθημα, τόσο στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (2001) όσο
και στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου (2011) αναφέρεται η ενασχόληση
με την θεμελιώδη έννοια της διάστασης: [..Τα παιδιά διερευνούν τον χώρο και προσανατολίζονται σε σχέση με σταθερά σημεία αναφοράς (διάσταση- χώρος).. Τα παιδιά παρατηρούν, χειρίζονται, περιγράφουν και συγκρίνουν διάφορα αντικείμενα σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους: όπως μορφή-σχήμα, μέγεθος-διαστάσεις..].
Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να προσανατολιστούν και στις κλίμακες μάκρομίκρο-νάνο και όπως θα δούμε παρακάτω να συνθέσουν ένα οργανωμένο και συνεχές
πρόγραμμα εισαγωγής των παιδιών στις έννοιες της νανοτεχνολογίας.
Ωστόσο, μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες
για εισαγωγή των μαθητών στον κόσμο της νανοτεχνολογίας, μιας εντελώς νέας τεχνολογίας. Είναι αναγκαίο στο σημείο αυτό να τονίσουμε τη σημασία της μη τυπικής
εκπαίδευσης. Η μάθηση που λαμβάνει χώρα εκτός σχολείου είναι εξίσου σημαντική
με την ενδοσχολική, αν αναλογιστεί κανείς πως το 85% του χρόνου τους τα παιδιά
τον περνούν εκτός τάξης. Οι εμπειρίες των παιδιών τόσο εντός, όσο και εκτός σχολείου επηρεάζουν την επίδοσή τους (Eshach, 2006). Η σημασία της μη τυπικής μάθησης υποστηρίζεται και από το Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών Αμερικής, σύμφωνα με
το οποίο, τα μουσεία και τα κέντρα επιστήμης μπορούν να συμβάλουν σε μεγάλο
βαθμό στην κατανόηση των Φυσικών Επιστημών και να ενθαρρύνουν τους μαθητές
να διευρύνουν περαιτέρω τα ενδιαφέροντά τους εκτός σχολείου (Eshach, 2006). Ακόμα, σύμφωνα με τον Gardner (1991) τα μουσεία (αρχαιολογικά, λαογραφικά, τεχνολογικά, φυσικής ιστορίας κλπ) έχουν τη δυνατότητα να εμπλέξουν τους μαθητές,
να τους διδάξουν, να τονώσουν την κατανόησή τους και το πιο σημαντικό, να τους
βοηθήσουν να αναλάβουν την ευθύνη της δικής τους μελλοντικής μάθησης.
Από την άλλη πλευρά, ομάδες ερευνητών που υποστηρίζονται από πανεπιστημιακά ιδρύματα ή κέντρα επιστήμης σχεδίασαν και πραγματοποίησαν εκθέσεις με
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σκοπό τη δημιουργία γνώσης και κατανόησης στους επισκέπτες σχετικά με την με
την νανοτεχνολογία και τους μηχανισμούς της.
Πιο συγκεκριμένα, στην Αμερική το κέντρο Νανοβιοτεχνολογίας συνεργάστηκε με το Ithaca, το κέντρο επιστήμης της Νέας Υόρκης και το Painted Universe
Inc., μια ομάδα σχεδίασης και κατασκευής εκθέσεων για να δημιουργήσουν μια διαδραστική έκθεση που θα έκανε περιοδείες σε όλη τη χώρα. Η έκθεση «It’ s a nanoworld» είχε ως στόχο να εισαγάγει τα μικρά παιδιά, από 5 έως 8 χρονών, σε έναν
κόσμο που δεν μπορούν να δουν με γυμνό μάτι και να δημιουργήσει ένα υπόβαθρο
για μελλοντική μάθηση σχετικά με τη νανοτεχνολογία. Για να μπορέσει ένα παιδί να
κατανοήσει έναν κόσμο που δεν φαίνεται με γυμνό μάτι, πρέπει να ξεκινήσει από την
ορατή ζώνη (μάκρο), να περάσει στην ημι-ορατή ζώνη (μίκρο), δηλαδή στο βασίλειο
των κυττάρων και των βακτηρίων, και να καταλήξει στη ζώνη νάνο, όπου συναντάμε
τον ιό, το DNA, τα μόρια και τα άτομα. Έτσι, μπορεί να συνειδητοποιήσει κανείς τη
σύγκριση μεταξύ των μεγεθών των πραγμάτων που είναι πολύ μικρά για να είναι ορατά. Εφόσον γίνει κατανοητό αυτό, τα παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με το γεγονός
πως οι επιστήμονες μπορούν να φτιάξουν τόσο μικρά πράγματα που δεν φαίνονται,
όπως μηχανισμούς και εργαλεία, που είναι χρήσιμα στην καθημερινή ζωή (Spencer &
Angelotti, 2004).
Για την έκθεση αυτή σχεδιάστηκαν δεκαέξι διαφορετικοί διαδραστικοί σταθμοί, στους οποίους οι επισκέπτες εμπλέκονταν σε διαδικασίες μάθησης μέσω πειραματισμού ή και παιχνιδιού. Ως μασκότ της έκθεσης χρησιμοποιήθηκε μια πασχαλίτσα
με σύνθημά της πως νάνο είναι αυτό που είναι πιο μικρό και από μια βουλίτσα της
πασχαλίτσας. Με βιωματικό τρόπο, τα παιδιά έρχονταν σε επαφή με το μικρόκοσμο,
το οποίο δεν μπορούν να δουν με γυμνό μάτι και σύγκριναν διάφορα μεγέθη μέσα
από τα εκθέματα. Για παράδειγμα, ένας σταθμός της έκθεσης αποτελείται από μια
θολωτή σκηνή γεμάτη από χιλιάδες κόκκινες πλαστικές μπάλες. Η σκηνή αναπαριστά
μια σταγόνα αίματος και κάθε μπάλα αντιπροσωπεύει ένα ερυθρό αιμοσφαίριο. Υπάρχουν και μερικά μαλακά μπαλάκια που αντιπροσωπεύουν τα λευκά αιμοσφαίρια.
Άλλα εκθέματα είναι ο μετρητής ύψους σε νανόμετρα και ο σταθμός μεγέθυνσης, όπου τα παιδιά χρησιμοποιούν μεγεθυντικούς φακούς για να παρατηρήσουν πέτρες,
κοχύλια, υφάσματα και άλλα.
Ακόμη, το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια σε συνεργασία με το Lawrence Hall
of Science οργάνωσαν ένα πρόγραμμα το «Nanozone» με σκοπό να εκπαιδεύσει το
κοινό σχετικά με την κλίμακα και το μέγεθος νάνο και την τρέχουσα έρευνα στην να-
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νοτεχνολογία και τις εφαρμογές της. Η συγκεκριμένη έκθεση χωρίζεται σε δυο μέρη.
Στο πρώτο μέρος υπάρχουν τρεις κύριες ιδέες, ότι ένα νανόμετρο είναι μονάδα μέτρησης για μικρή ύλη, ότι υπάρχουν πράγματα μικρότερα από αυτά που μπορείς να
δεις με το μάτι αλλά και με το μικροσκόπιο και πως υπάρχει μεγάλη ποικιλία στα μεγέθη αυτών των πραγμάτων. Το δεύτερο μέρος ασχολείται με τις νανοεφαρμογές και
με τη σημασία τους. Το τελευταίο σκέλος ασχολείται με την ανθρώπινη πλευρά των
ερευνητών, ώστε τα παιδιά να εξοικειωθούν περισσότερο με το επιστημονικό έργο
(Stafford & Molinaro, 2005).
Η έκθεση αυτή εισάγει τη νανοκλίμακα και τη νανοτεχνολογία σε παιδιά από
8 έως 14 χρονών, εξομαλύνοντας την επαφή τους με την ερευνητική διαδικασία και
την δουλειά των επιστημών. Τα περισσότερα εκθέματα στο Nanozone είναι διαδραστικά και στηρίζονται σε τέσσερις βασικές ερωτήσεις: Τι είναι νανοτεχνολογία; Πόσο μικρή είναι; Ποιος δουλεύει γι’ αυτήν; Γιατί είναι σημαντική;. Υπάρχουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ζωντανές παρουσιάσεις, ενημερωτικά βίντεο, κινούμενα
σχέδια και οργανωμένες δραστηριότητες. Ένα έκθεμα, για παράδειγμα, δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να μετρήσουν το ύψος τους, τα πόδια και τα χέρια τους σε
νανόμετρα. Στους υπολογιστές υπάρχουν βίντεο μικρής διάρκειας, που απαντούν σε
πολλές ερωτήσεις. Ένα άλλο έκθεμα αποτελείται από φωτογραφίες αρκετά μεγεθυμένων σημείων γνωστών και καθημερινών αντικείμενων και τα παιδιά καλούνται να
μαντέψουν τι μπορεί να είναι το κάθε αντικείμενο. Με animation παρουσιάζεται ακόμα η ζωή και το ξεκίνημα των επιστημόνων που κάνουν αυτές τις έρευνες, ώστε τα
παιδιά να δουν πως και αυτοί είναι απλοί άνθρωποι που η περιέργειά τους και η συνεχής διερεύνηση των ερωτημάτων που είχαν, τους έκανε να καταφέρουν τόσα πολλά.
Η έκθεση «Too Small to See» είναι μια άλλη διαδραστική έκθεση σε μουσείο
που κάνει περιοδείες και εισάγει τους επισκέπτες στη νανοτεχνολογία. Το project αυτό χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Επιστημονικό Ίδρυμα των Η.Π.Α και το Πανεπιστήμιο Cornell και έχει ως στόχο να βοηθήσει τους επισκέπτες να καταλάβουν πώς οι
επιστήμονες βλέπουν και φτιάχνουν πράγματα και μηχανισμούς που είναι πολύ μικρά
για να τα δεις. Η έκθεση είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να προσφέρει μια διαδραστική
εμπειρία σε παιδιά 8-13 χρονών και ενήλικες και εισάγει επιστημονικές έννοιες, υπογραμμίζοντας την νανοτεχνολογία και τις εφαρμογές της (Spencer, Philips, Angelotti
& Murphy, 2007).
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Όλες αυτές οι διαδραστικές εκθέσεις που περιγράφηκαν παραπάνω συνοδεύτηκαν από έρευνες σχετικά με το ευρύτερο αντίκτυπο που είχαν στους επισκέπτες.
Παρόμοιες δράσεις ή δραστηριότητες στον ελληνικό χώρο θα μπορούσαν να εντάξουν τα παιδιά, από τα πιο μικρά ως τα μεγαλύτερα, στον κόσμο της νανοτεχνολογίας. Προετοιμάζοντας τα παιδιά προσχολικής ηλικίας για τη νανοτεχνολογία, τα διευκολύνουμε να δεχθούν και να κατανοήσουν κάποιες πιο πολύπλοκες έννοιες αργότερα και να σταθούν στα καινούρια τεχνολογικά δεδομένα, ως αυριανοί ενήμεροι πολίτες.
2.3 β) Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της νανοτεχνολογίας
Η διερεύνηση για τις αντιλήψεις του κοινού για τη νανοτεχνολογία είναι ένα
καινούριο πεδίο της επιστημονικής έρευνας, καθώς τα άρθρα και οι βιβλιογραφικές
πηγές που υπάρχουν σχετικά με το θέμα είναι πιο πρόσφατες χρονικά. Τα αποτελέσματα των διαγνωστικών ερευνών των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για θέματα
που σχετίζονται με τη νανοτεχνολογία, προέρχονται από ποιοτική ή ποσοτική ανάλυση ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων αλλά και σχεδίων διδασκαλίας (lesson plans)
που σχεδίασαν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια εργαστηρίων (Bamberger &
Krajcik, 2010, Lee et al., 2006, Healy & Allen, 2011) ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων
(Daly et al. 2007, Laherto, 2011) ή on line επιμόρφωσης (Tomasik, 2009). Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν για τις γνώσεις τους σχετικά με την νανοτεχνολογία και τις απόψεις τους για την εισαγωγή της στην εκπαίδευση.
Στόχος αυτών των ερευνών είναι η καταγραφή και η μελέτη των δυσκολιών
που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στο να εισάγουν την νανοτεχνολογία στο σχολικό πρόγραμμα, προκειμένου να δημιουργηθούν κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αλλά και να λυθούν, αποτελεσματικά,
προβλήματα που προκύπτουν (πχ. έλλειψη εκπαιδευτικού υλικού).
Πιο αναλυτικά, σε έρευνα που έγινε σε 107 εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Φιλανδία, τα αποτελέσματα έδειξαν πως η πλειονότητα θεωρεί σημαντική την εισαγωγή των νανοεπιστημών στην εκπαίδευση (Kahkonen, Laherto & Lindell, 2011). Ωστόσο, υπάρχουν εξωγενή και ενδογενή εμπόδια,
όπως η έλλειψη εξοπλισμού και διδακτικού υλικού των σχολείων ή η έλλειψη κατάρτισης των εκπαιδευτικών που δυσκολεύουν την ενσωμάτωση της νανοτεχνολογίας
στο σχολικό πρόγραμμα (Kahkonen et al.2011). Παρόμοια ήταν και τα ευρήματα μιας
άλλης έρευνας στην οποία συμμετείχαν 15 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
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σης (Bamberger & Krajcik, 2010). Τα εμπόδια που θεωρούν σημαντικά οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να εισάγουν τη νανοτεχνολογία στο μάθημα είναι η έλλειψη γνώσεων από τους ίδιους, η ασυμφωνία με το Πρόγραμμα Σπουδών, τα αναλυτικά προγράμματα (standards), τις ηλικίες και τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών καθώς και η έλλειψη χρόνου και διδακτικού υλικού. Κάποια από αυτά τα εμπόδια ξεπεράστηκαν στη συνέχεια καθώς οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης, κατά τη διάρκεια του οποίου, εκτός των άλλων, τους παρασχέθηκε εκπαιδευτικό υλικό με δραστηριότητες και πειράματα για να τα χρησιμοποιήσουν στην τάξη.
Ακόμη, έγινε μια μελέτη σε 108 μελλοντικούς εκπαιδευτικούς για να διαγνωστούν οι γενικές γνώσεις που έχουν σχετικά με την επιστήμη και την τεχνολογία της
νανοκλίμακας (Kumar, 2007). Οι συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν εθελοντικά
σε ένα ερωτηματολόγιο με δέκα ερωτήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών. Οι ερωτήσεις αφορούσαν διάφορους τύπους γνώσης για τη νανοεπιστήμη και τη νανοτεχνολογία, όπως την ετυμολογία της λέξης «νάνο», τα χημικά
συστατικά των υλικών, όπως τα αντηλιακά, και την κατανόηση της κλίμακας. Ο μέσος όρος βαθμολογίας που πέτυχαν οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί ήταν 6,13 με περισσότερες λανθασμένες απαντήσεις στις ερωτήσεις σχετικά με την ετυμολογία της λέξης «νάνο» και με την κλίμακα. Αποκαλύφθηκε έτσι η έλλειψη κατανόησης της κλίμακας της νανοεπιστήμης και νανοτεχνολογίας από τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς (Kumar, 2007).
Επίσης, το 2011 πραγματοποιήθηκε στην Φινλανδία ένα θερινό σεμινάριο
διάρκειας μιας εβδομάδας στο οποίο συμμετείχαν 23 εν ενεργεία εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Φυσικών Επιστημών, με στόχο την ανάδειξη των απόψεών
τους για την εισαγωγή της νανοτεχνολογίας στην εκπαίδευση (Laherto, 2011). Τα θέματα που διδάχτηκαν στο σεμινάριο ήταν οι «9 Μεγάλες Ιδέες»: οι θεμελιώδεις έννοιες νανοτεχνολογίας, τα φαινόμενα της νανοκλίμακας, τα πειραματικά όργανα, η
κβαντική μηχανική, οι ιδιότητες των νανοσωματιδίων και οι βιολογικές επιπτώσεις
τους, οι εφαρμογές της νανοτεχνολογίας στην ιατρική, στη καθημερινή ζωή, την ηλεκτρονική, και θέματα σχετικά με τις ηθικές, νομικές και κοινωνικές πτυχές της νανοτεχνολογίας (ELSA). Επιπλέον, το πρόγραμμα περιελάμβανε επισκέψεις σε εργαστήρια νανοτεχνολογίας. Παρουσιάστηκαν κάποιες προτεινόμενες δραστηριότητες για τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση σχετικά με την κλίμακα, τις ιδιότητες των σιδηρο-υγρών
και τη λειτουργία των μικροσκοπίων.
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Μετά το τέλος του σεμιναρίου, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν σε
ένα ερωτηματολόγιο με ανοιχτές ερωτήσεις σχετικά με την εκπαιδευτική σημασία
αυτών των θεμάτων και της προοπτικής να συμπεριληφθούν στο αναλυτικό πρόγραμμα. Μετά από ποιοτική ανάλυση των δεδομένων, τα ευρήματα έδειξαν πως κανένας εκπαιδευτικός δεν είχε εισάγει τη νανοτεχνολογία στο μάθημά του, παρά μόνο
το πρόθεμα νάνο στο μετρικό σύστημα. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι πρέπει να διδαχτεί η νανοτεχνολογία, επειδή έχει μεγάλο αντίκτυπο στη κοινωνία και στη ζωή
των μαθητών και μπορεί να αυξήσει το ενδιαφέρον των μαθητών για την επιστήμη
και τη τεχνολογία γενικά. Ωστόσο, κάποιοι υποστήριξαν ότι το Πρόγραμμα Σπουδών
είναι ήδη φορτωμένο για να χωρέσουν οι πολλές ενότητες της νανοτεχνολογίας. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί προτιμούν την εισαγωγή της νανοτεχνολογίας διεπιστημονικά
και ενσωματωμένα στα παραδοσιακά αντικείμενα των Φυσικών Επιστημών (φυσική,
χημεία, βιολογία) και στα μαθηματικά καθώς πιστεύουν ότι δεν υπάρχει χώρος για
άλλο αντικείμενο στο Πρόγραμμα Σπουδών. Θεωρούν πως θα πρέπει στο Γυμνάσιο
να δοθεί μία γενική εικόνα της νανοτεχνολογίας και στο λύκειο να διδαχτεί πιο αναλυτικά. Ακόμα, στο Γυμνάσιο θα πρέπει να δοθεί έμφαση στα προϊόντα της νανοτεχνολογίας στη καθημερινή ζωή και να αποφευχθεί η επιστήμη της νανοτεχνολογίας,
που κρίνεται δύσκολη για το επίπεδο αυτής της βαθμίδας της εκπαίδευσης. (Laherto,
2011).
Επιπρόσθετα, από τις «Μεγάλες Ιδέες», οι ενότητες που κρίνονται από τους
εκπαιδευτικούς θεμελιώδεις για τη κατανόηση της νανοτεχνολογίας είναι το μέγεθος
και η κλίμακα, τα όργανα της νανοτεχνολογίας, η δομή της ύλης και οι δυνάμεις. Επίσης, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς τα κβαντικά φαινόμενα δε θα πρέπει να διδαχτούν είτε γιατί είναι απαιτητική ενότητα για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, είτε
γιατί δεν είναι απαραίτητη για της κατανόηση της νανοτεχνολογίας, είτε γιατί η θέση
της στο φινλανδικό Πρόγραμμα Σπουδών είναι περιορισμένη. Οι υπόλοιπες ιδέες ναι
μεν είναι σημαντικές για τη κατανόηση των φαινομένων, των εφαρμογών και των
μεθόδων που χρησιμοποιεί η νανοτεχνολογία, αλλά όχι για τη κατανόηση των βασικών εννοιών (fundamental concepts) της νανοτεχνολογίας (Laherto, 2011). Σχετικά
με τις γνωστικές δυνατότητες των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι ανταποκρίνονται στις εννοιολογικές απαιτήσεις της νανοτεχνολογίας. Τέλος, υπογράμμισαν την ανάγκη για επιμορφώσεις, για υλικό-τεχνική
υποδομή, για τη συνεργασία σχολείων με πανεπιστήμια, βιομηχανίες και ερευνητικούς φορείς, για διδακτικό υλικό στη φινλανδική γλώσσα και για δυνατότητα παρα-
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πάνω χρόνου, προκειμένου να οργανώσουν μία διδασκαλία για τη νανοτεχνολογία
(Laherto, 2011). Παρόμοιες απαιτήσεις εκφράστηκαν και από άλλες έρευνες για τις
απόψεις των εκπαιδευτικών περί εισαγωγής στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών καινοτομιών.
Μια ακόμα σειρά ερευνών, που διεξήχθησαν το 2007 (Daly et al. & Bryan et
al.), με παρόμοια θεματολογία και σκοπό έρχεται να αναδείξει με ποιο τρόπο οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προτίθενται να εισάγουν τη νανοτεχνολογία
στα υπάρχοντα Προγράμματα Σπουδών Φυσικών Επιστημών, και κατά πόσο τα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης (PD) μπορούν να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς για το σκοπό αυτό. Ταυτόχρονα, διερευνά, ποιες είναι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη διερευνητική μέθοδο μάθησης και πώς σχεδιάζουν οι εκπαιδευτικοί μία διδασκαλία βασισμένη στη διερεύνηση. Στα πλαίσια της μελέτης αυτής,
πραγματοποιήθηκε θερινό σεμινάριο δύο εβδομάδων με διαλέξεις και δραστηριότητες σχετικές με τα φαινόμενα νανοκλίμακας και την εισαγωγή της νανοτεχνολογίας
στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε 11 εκπαιδευτικούς. Πριν και μετά το σεμινάριο
δόθηκαν ερωτηματολόγια και η τελική αξιολόγηση έγινε με σχεδιασμό διδασκαλίας
που συνέταξαν οι εκπαιδευτικοί.
Οι ενότητες που διδάχτηκαν ως προς το περιεχόμενο ήταν: μέγεθος και κλίμακα, δομή της ύλης και δυνάμεις, αλλοτροπικές μορφές του άνθρακα, αυτόοργάνωση, ηλεκτρονικά μικροσκόπια, προϊόντα νανοτεχνολογίας στην αγορά. Ως
προς τις παιδαγωγικές μεθόδους διδάχτηκαν η εξερεύνηση αντιλήψεων των μαθητών,
η χρήση μοντέλων και προσομοιώσεων, η μέθοδος διερεύνησης (inquiry) και η ανάπτυξη σχεδίων μαθήματος.
Όσον αφορά τα σχέδια μαθήματος που έφτιαξαν οι εκπαιδευτικοί, από τη μελέτη τους φάνηκε ότι, ενώ δήλωναν ότι γνώριζαν τη διερευνητική μέθοδο διδασκαλίας, λίγοι οργάνωσαν τη διδασκαλία τους με βάση τις αρχές της διερεύνησης. Οι εκπαιδευτικοί έχουν την αντίληψη ότι η μέθοδος διερεύνησης αφορά την ανακάλυψη
και είναι μαθητοκεντρική, σε αντίθεση με την πραγματικότητα κατά την οποία η διερευνητική μέθοδος είναι πολυδιάστατη και χαρακτηρίζεται από συνεχή εναλλαγή κατεύθυνσης στη σχέση μαθητή-εκπαιδευτικού. Επιπλέον, πιστεύουν ότι τα μοντέλα
χρησιμοποιούνται μόνο για επίδειξη, και όχι ως βοηθητικά για να συγκεντρώνουν οι
μαθητές δεδομένα και για να κατανοήσουν ένα φαινόμενο. Μόνο ένας θεώρησε ότι
τα μοντέλα συνδέονται με τη διερευνητική μέθοδο. Παραπάνω από τους μισούς δε
γνώριζαν, πώς να αξιολογήσουν την εγκυρότητα του μοντέλου τους. Ενώ, σε ερώτη-
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ση γιατί επέλεξαν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο, όλοι απάντησαν πώς ήθελαν να
μάθουν το περιεχόμενο της νανοτεχνολογίας και μόνο ένας απάντησε για να εκπαιδευτεί στα εννοιολογικά μοντέλα, στη διερευνητική μέθοδο διδασκαλίας και στο σχεδιασμό μαθήματος (Bryan et al.2007).
Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα των δύο αυτών ερευνών, οι εκπαιδευτικοί
αναζήτησαν τις συνδέσεις των σχεδίων μαθήματος που οργάνωσαν στα αναλυτικά
προγράμματα των μαθημάτων που δίδασκαν και όχι σε άλλα γνωστικά αντικείμενα,
για παράδειγμα, οι Φυσικοί στην Φυσική και οι Χημικοί στην Χημεία. Η συμβουλή ή
η πρόταση να συμπεριλάβουν και άλλα μαθήματα Φυσικών Επιστημών στην αναζήτησή τους μπορεί να βοηθήσει στο να εμπλακούν σε μία συζήτηση για μία διεπιστημονική φύση των ΦΕ. Μόνο ένας εκπαιδευτικός θεώρησε ότι η νανοτεχνολογία δεν
ταιριάζει με τα εθνικά πρότυπα. Οι πιο πολλοί εκπαιδευτικοί διάλεξαν ως ενότητες
για να διδάξουν τις δυνάμεις και τα μικροσκόπια, ενώ κανείς δεν επέλεξε την αυτόοργάνωση, τις αλλοτροπικές μορφές του άνθρακα και τα προϊόντα νανοτεχνολογίας,
επειδή, όπως υποστήριξαν, δε ταίριαζαν με τα Προγράμματα Σπουδών. Οι ενότητες
‘μέγεθος’ και ‘κλίμακα’ (η ενότητα ηλεκτρονικά μικροσκόπια ενσωματώθηκε εδώ)
και ‘δυνάμεις’ θεωρήθηκαν ότι ταιριάζουν πιο πολύ στα εθνικά πρότυπα. Ακόμα, από
τα σχέδια μαθήματος έλειπαν σύγχρονες ενότητες της νανοτεχνολογίας, ίσως γιατί οι
εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν πώς να τις ενσωματώσουν στα ΠΣ, κάτι που προτείνεται
να είναι θέμα μελλοντικών σεμιναρίων επιμόρφωσης (Daly et al, 2007).
Στα πλαίσια ενός εθνικού προγράμματος της Ταϊβάν με σκοπό την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για τη νανοτεχνολογία, εκπαιδευτικοί από όλη τη χώρα συμμετείχαν σε επιμορφωτικά σεμινάρια που γίνονταν σε πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα. Οι εκπαιδευτικοί έφτιαχναν σχέδια διδασκαλίας για δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο, τα οποία δοκίμαζαν στις τάξεις.
Το πρόγραμμα περιορίστηκε στην εκπαίδευση των παιδαγωγών και όχι των μαθητών
(Lee et al, 2006). Οι ενότητες που διδάχτηκαν ήταν: φαινόμενα στο νανόκοσμο, άτομα-μόρια-νανοτεχνολογία, μοντέλα νανοσωλήνων άνθρακα, νάνο ηλιακοί συλλέκτες,
εφαρμογές νανοτεχνολογίας στην ιατρική, επισκέψεις σε εργαστήρια με μικροσκόπια
AFM.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι
το αντικείμενο της νανοτεχνολογίας ταιριάζει γνωστικά στους εκπαιδευτικούς ΦΕ
παρά σε αυτούς που διδάσκουν κοινωνικές ή ανθρωπιστικές επιστήμες και περισσότερο στους φυσικούς και χημικούς, παρά στους βιολόγους και γεωλόγους. Μάλιστα,
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οι εκπαιδευτικοί με υπόβαθρο διαφορετικό από φυσική και χημεία, δύσκολα μπορούσαν να εκτιμήσουν και να κατανοήσουν εννοιολογικά τη νανοτεχνολογία (Lee et al
2006). Οι καθηγητές λυκείου κατανόησαν ευκολότερα τη νανοτεχνολογία από αυτούς
τους γυμνασίου και αυτοί με τη σειρά τους ευκολότερα από τους δασκάλους. Η στάση και το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών να μάθουν για την επιστήμη και την τεχνολογία αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης, ενώ πολλοί δήλωσαν την επιθυμία να διδάξουν νανοτεχνολογία στο μάθημα τους.
Επιπρόσθετα, πριν την επιμόρφωση πίστευαν ότι δε θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στο απαιτητικό γνωστικό αντικείμενο της νανοτεχνολογίας. Ωστόσο, μετά
από 6 μήνες επιμόρφωσης απέκτησαν αυτοπεποίθηση για τη νέα γνώση που κατέκτησαν. Αναμόρφωσαν οι ίδιοι το σχολικό πρόγραμμα, αναπτύσσοντας διεπιστημονικό Πρόγραμμα Σπουδών προκειμένου οι μαθητές να έχουν μία πιο πλατιά γνώση
της επιστήμης και τόνισαν την έλλειψη υποστήριξης από τη διεύθυνση (τα σεμινάρια
διοργανώνονταν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων) και των συναδέλφων τους στο
σχολείο. Τέλος, οι συμμετέχοντες δήλωσαν κουρασμένοι από τη μακρά διάρκεια του
προγράμματος, το οποίο κράτησε έναν χρόνο, την προετοιμασία των σχεδίων μαθήματος και την υποχρεωτική παρουσία τους στην επιμόρφωση (Lee et al, 2006).
Στα πλαίσια μιας ακόμα έρευνας, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό μάθημα,
διάρκειας 8 εβδομάδων, στο οποίο συμμετείχαν 13 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (Tomasik, 2009). Σκοπός της έρευνας ήταν να αναδειχθεί κατά πόσο μία
on line επιμόρφωση μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να μάθουν τη νανοτεχνολογία και πως οι εκπαιδευτικοί θα εισάγουν τις ενότητες της νανοτεχνολογίας στο
μάθημα. Τα θέματα που διδάχτηκαν ήταν εισαγωγή στη νανοεπιστήμη, η νανοκλίμακα, οι ιδιότητες των νανοϋλικών, οι μετρήσεις στη νανοκλίμακα, η σύνθεση νανοϋλικών, η εφαρμογή της νανοτεχνολογίας στο περιβάλλον και την υγεία, η νανοτεχνολογία στη φύση, θέματα σχετικά με τις ηθικές, νομικές και κοινωνικές πτυχές της νανοτεχνολογίας (ELSA) και τέλος τα μικροσκόπια μέσω επισκέψεων σε εργαστήρια
(Tomasik, 2009). Τόσο πριν από το σεμινάριο, όσο και μετά την ολοκλήρωση του
μαθήματος, ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν οι ίδιοι σχέδια μαθήματος (lesson plans). Από τη σύγκριση των σχεδίων διδασκαλίας (πριν και μετά), παρατηρήθηκε μεγάλη βελτίωση στην περιγραφή του νόμου του Moore, τη λειτουργία
του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου και τα ELSA θέματα. Οι εκπαιδευτικοί μπορούσαν
από την αρχή να δώσουν ορισμούς της νανοτεχνολογίας και να αναγνωρίσουν τη διεπιστημονικότητα και τον αντίκτυπο της νανοτεχνολογίας στη κοινωνία και στο περι-
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βάλλον. Από την ανάλυση των σχεδίων μαθήματος, αναγνωρίστηκαν δύο βασικοί
τύποι: α) αυτά που διδάχτηκαν σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και β) αυτά που διδάχτηκαν σε συγκεκριμένο σημείο του Προγράμματος Σπουδών (Tomasik, 2009).
Παρόμοια μελέτη έγινε και από τις Healy και Allen (2011), στα πλαίσια της
οποίας πραγματοποιήθηκαν διάφορα εργαστήρια με σκοπό την επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με θέμα τη νανοτεχνολογία και
διάρκεια από δυο ώρες έως μια εβδομάδα. Τα ερωτήματα της έρευνας ήταν ποιες θεμελιώδεις έννοιες νάνο πρέπει να διδαχτούν στο σχολείο και πώς μπορούν αυτές να
ενσωματωθούν στα Προγράμματα Σπουδών και κατά πόσο οι διδακτικές μέθοδοι που
χρησιμοποιήθηκαν στα εργαστήρια βοήθησαν στη κατανόηση αυτών των θεμελιωδών εννοιών. Για να διδαχτούν οι έννοιες της νανοτεχνολογίας επιλέχτηκαν από το
διαδίκτυο σχέδια μαθήματος με προϋπόθεση το περιεχόμενο τους να είναι κατάλληλο
για τις βασικές έννοιες της νανοτεχνολογίας και να είναι σύντομα και με απλά υλικά
καθημερινής χρήσης. Οι έννοιες που διδάχτηκαν στην αρχή ήταν: μέγεθος και κλίμακα, αυτό-οργάνωση, υδρόφιλες και υδροφοβικές ιδιότητες, εφαρμογή της νανοτεχνολογίας στη καθημερινή ζωή. Αργότερα, η εκπαίδευση στο επιστημονικό περιεχόμενο
της νανοτεχνολογίας περιστράφηκε γύρω από τις 9 «Μεγάλες Ιδέες» (Healy & Allen,
2011).
Έγινε διαγνωστική έρευνα πριν και μετά από την πραγματοποίηση των εργαστηρίων και τα αποτελέσματα έδειξαν πως το ποσοστό των εκπαιδευτικών που όρισε
σωστά το νανόμετρο αυξήθηκε και ενώ στην αρχή οι μισοί γνώριζαν ότι οι ιδιότητες
εξαρτώνται από το μέγεθος, μετά το εργαστήριο όλοι κατανόησαν ότι οι ιδιότητες δεν
αποτελούν χαρακτηριστικό του υλικού. Συνολικά, οι εκπαιδευτικοί μετά τα επιμορφωτικά εργαστήρια ήταν ικανοί να αναγνωρίσουν δυνατές συνδέσεις της νανοτεχνολογίας με το Πρόγραμμα Σπουδών και να επιλέγουν κατάλληλο διδακτικό υλικό για
να εισάγουν τη νανοτεχνολογία στη τάξη. Ακόμη, δήλωσαν την επιθυμία να μάθουν
περισσότερα για τη νανοτεχνολογία καθώς και να διδάξουν νανοτεχνολογία στην τάξη τους. Συγκριτικά, τα εργαστήρια εβδομαδιαίας διάρκειας βοήθησαν περισσότερο
στην κατάκτηση του επιστημονικού περιεχόμενου σε σχέση με τα δίωρα. Ωστόσο, οι
ερευνήτριες προτείνουν, ότι αν επιλεγούν εργαστήρια σύντομης διάρκειας κατά τη
διάρκεια της σχολικής χρονιάς, να διδάσκονται λιγότερες έννοιες νανοτεχνολογίας
αλλά εις βάθος. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί χρόνος στους συμμετέχοντες για να αφομοιώσουν τη νέα γνώση (Healy & Allen, 2011).
Συνοψίζοντας, παρατηρούμε ότι:
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Σε όλα τα προγράμματα σημείο εκκίνησης φαίνεται να αποτέλεσε το μέγεθος
και η κλίμακα.



Οι εκπαιδευτικοί μετά από τη συμμετοχή τους στα σεμινάρια και τις επιμορφώσεις, μπόρεσαν να ανταποκριθούν επαρκώς στην ανάπτυξη σχεδίων διδασκαλίας σχετικά με τη νανοτεχνολογία και φάνηκε να έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σχετικά με τις γνώσεις τους.



Οι βασικές δυσκολίες των εκπαιδευτικών στο να εισάγουν την νανοτεχνολογία στη διδασκαλία του ήταν η έλλειψη γνώσεων περιεχομένου αλλά και παιδαγωγικού περιεχομένου, ο χρονικός περιορισμός, η ελλιπής υλικοτεχνική
υποστήριξη, η ακαταλληλότητα με τα Προγράμματα Σπουδών και τα Αναλυτικά Προγράμματα των μαθημάτων, η ακαταλληλότητα με την ηλικία των
μαθητών και των προ υπαρχουσών γνώσεών τους.

2.3 γ) Δυσκολίες στην κατανόηση των μεγεθών και της κλίμακας
Είναι σημαντικό εδώ να αναφέρουμε πως παιδιά και ενήλικες έχουν δυσκολίες στην κατανόηση και τον διαχωρισμό των μεγεθών και κυρίως στις μικρότερες κλίμακες (μίκρο και νάνο). Σύμφωνα με την Sabelli (2005), το πρόβλημα είναι και εννοιολογικό και πρακτικό καθώς τα αντικείμενα και οι έννοιες στη νανοκλίμακα παρουσιάζουν δυσκολίες στο να τα οπτικοποιήσουμε και να τα περιγράψουμε, εφόσον
είναι αφηρημένα και οι σχέσεις τους με τον παρατηρήσιμο κόσμο μπορεί να είναι αντιφατικές (βλ. Magana et al., 2012). Έχουν πραγματοποιηθεί, κατά καιρούς, διάφορες έρευνες που να κάνουν αυτή τη διαπίστωση και να επιβεβαιώνουν πως οι αισθήσεις βάζουν έως ένα σημείο περιορισμό στη σκέψη (Jones et al., 2007, Magana et al.,
2012, Tretter et al., 2006, Waldron et al., 2006).
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με έρευνα που αφορούσε την κατανόηση του μεγέθους και της κλίμακας σε παιδιά δημοτικού (Magana et al., 2012), τα παιδιά δυσκολεύονται στο να διακρίνουν διαφορετικά μεγέθη, τόσο στα μικροσκοπικά αντικείμενα
όσο και στα πολύ πιο μεγάλα. Μέσα από συνεντεύξεις που έγιναν στους συμμετέχοντες, παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά απαντούσαν με μεγαλύτερη ακρίβεια όταν εκτιμούσαν μεγέθη που αφορούσαν αντικείμενα που βλέπουν με γυμνό μάτι και θα μπορούσαν να κρατήσουν στα χέρια τους ή αντικείμενα που έχουν το μέγεθος ενός ανθρώπου. Το ίδιο διαπιστώθηκε και σε παρόμοια έρευνα (Tretter et al., 2006), σύμφωνα με τα ευρήματα της οποίας, τα παιδιά δυσκολεύονται να εκτιμήσουν σωστά και με
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ακρίβεια μεγέθη αντικειμένων που είναι σε μικρή κλίμακα (π.χ. μικρόβια) από ότι
αυτά σε μεγαλύτερη κλίμακα (π.χ. μολύβι). Σύμφωνα με την Waldron (2006), ο ορατός και ο φανταστικός κόσμος είναι συχνά ο ίδιος για τα παιδιά μέχρι την ηλικία των
11 χρονών. Σε έρευνα που συμμετείχαν και παιδιά μικρότερα της ηλικίας των 8 χρονών, όταν αυτά κλήθηκαν να ονομάσουν το μικρότερο πράγμα που μπορούν να δουν
επέλεξαν κάτι από το άμεσο κοντινό τους περιβάλλον. Διαπιστώθηκε, ακόμη, ότι το
μικρότερο πράγμα που μπορούν να δουν είναι το ίδιο ή παρόμοιο με αυτό που μπορούν να σκεφτούν (Waldron et al., 2006).
Τα αποτελέσματα των ερευνών φανερώνουν ότι τα μικρά παιδιά έχουν περιορισμένη γνώση για τα πράγματα που δεν μπορούν να δουν. Ταυτόχρονα, κυριαρχούν
παρανοήσεις στα παιδιά (μαθητές πρώτων τάξεων του δημοτικού) σχετικά με την αντίληψη των μεγεθών. Για παράδειγμα, υπάρχει η παρανόηση ότι το πιο μικρό πράγμα που μπορούν να σκεφτούν είναι κάτι, το οποίο πραγματικά μπορούν να δουν με
γυμνό μάτι ή με το μικροσκόπιο (αντικείμενα σε μικροσκοπική κλίμακα) (Holladay,
2005). Όπως προκύπτει και από άλλη έρευνα, είναι αναμενόμενο από τα μικρά παιδιά
να μην κατανοούν κάτι που δεν βλέπουν (Spencer et al., 2004). Επιβεβαιώνεται, λοιπόν, το γεγονός ότι τα μικρά παιδιά έχουν περιορισμό στο να αντιλαμβάνονται καλύτερα οτιδήποτε γίνεται αντιληπτό με τις αισθήσεις τους. Αυτό θέτει δυσκολίες σε πιθανή διδασκαλία για τα μικροσκοπικά μεγέθη, καθώς ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να
βρει τρόπους να βοηθήσει τα παιδιά σταδιακά να διαχωρίσουν τα μεγέθη και να ξεπεράσουν, ως έναν βαθμό, αυτό τους τον περιορισμό, για να μπορέσουν να κατανοήσουν ότι υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος που δεν μπορούν να δουν με γυμνό μάτι.
Για να κατανοήσουν τα μικρά παιδιά την έννοια της διάστασης νάνο, μπορεί να γίνει
σύγκριση κάποιων υλικών στη νανοκλίµακα με άλλα μικρά αντικείμενα ή έννοιες
που ήδη γνωρίζουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι πως σε μια έκθεση εισαγωγής
των μικρών παιδιών στη νανοτεχνολογία το σλόγκαν ήταν: «Νάνο: μικρότερο και
από τις βούλες μιας πασχαλίτσας» (It’s a nanoworld, 2004).
Όσον αφορά τους ενήλικες και την αντίληψή τους για τα μεγέθη και την κλίμακα, παρατηρείται και εδώ πως υπάρχει έλλειψη γνώσης και κατανόησης σχετικά.
Σε σχετικές έρευνες (Waldron et al., 2006, Jones et al., 2008 & Swarat et al., 2011), οι
ενήλικες φάνηκε να δυσκολεύονται με τα ίδια θέματα όπως και τα παιδιά, παρουσιάζοντας μια έλλειψη κατανόησης για την κλίμακα και τα μικροσκοπικά αντικείμενα.
Πιο συγκεκριμένα, έχει πραγματοποιηθεί έρευνα που αφορά τις αντιλήψεις
των εκπαιδευτικών για την κλίμακα με έμφαση στα ακραία μεγέθη από τα πολύ μι-
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κρά (στη νανοκλίμακα) έως τα πολύ μεγάλα (στην κοσμική κλίμακα) (Jones et al.,
2008). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γνώσεις των εκπαιδευτικών ήταν πιο ακριβείς
στην κλίμακα του μεγέθους ενός ανθρώπου (ενός μέτρου ή του μήκους του σώματος)
και γενικότερα είχαν καλύτερη αντίληψη σχετικά με την μεγάλη κλίμακα παρά για τη
μικρή. Οι εκπαιδευτικοί έτειναν να υπερεκτιμούν τα μεγέθη αντικειμένων στη μικρή
κλίμακα πιο συχνά από ότι στη μεγάλη κλίμακα. Αυτό είναι λογικό, εφόσον οι μεγάλες διαστάσεις (π.χ. ο ορίζοντας, οι πλανήτες) φαίνονται με γυμνό μάτι αν και οι ακριβείς αποστάσεις δύσκολα διακρίνονται. Δεν συμβαίνει όμως, το ίδιο στα μικρά
αντικείμενα επειδή ακριβώς δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι. Τα περισσότερα λάθη
που έγιναν από τους εκπαιδευτικούς στα τεστ, που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια
της έρευνας, επικεντρώθηκαν στις μικρές κλίμακες και κυρίως κάτω από τα όρια του
ορατού. Φάνηκε, λοιπόν, πως οι εκπαιδευτικοί για να κατανοήσουν την κλίμακα υποσυνείδητα κωδικοποιούν τις ιδέες τους με το να βασίζονται στην εμπειρία τους με τα
αντικείμενα, είτε αυτή είναι άμεση μέσω των πέντε αισθήσεων, είτε έμμεση με τη
βοήθεια εξοπλισμού (μικροσκοπίου, τηλεσκοπίου) (Jones et al., 2008).
Στην έρευνα των Waldron, Spencer και Batt (2006), όπου συμμετείχαν και
παιδιά και ενήλικες, οι ενήλικες σε γενικές γραμμές δεν παρείχαν πιο εκλεπτυσμένες
απαντήσεις από τα παιδιά όταν ρωτήθηκαν να ονομάσουν τα πιο μικρά αντικείμενα
που μπορούν να σκεφτούν. Ωστόσο, μεταξύ των ηλικιών 18-28 φάνηκε να υπάρχει
μια παραπάνω γνώση σχετικά με το «νάνο» και την «νανοτεχνολογία», ίσως και εξαιτίας της ενασχόλησης με τέτοια ζητήματα στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών
κατά τη διάρκεια του λυκείου. Η πλειοψηφία στην ηλικιακή ομάδα άνω των 29 ετών,
δεν γνώριζε τον όρο «νανοτεχνολογία» και μόνο το 1% όλου του δείγματος μπόρεσε
να δώσει σωστούς ορισμούς· ότι δηλαδή, το νάνο είναι το ένα δισεκατομμυριοστό
του μέτρου, και ότι νανοτεχνολογία είναι οι χειρισμοί της ύλης σε κλίμακες μεγέθους
μικρότερου από 100 νανόμετρα. Στην ίδια έρευνα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να
τοποθετήσουν στη σωστή σειρά κατά μέγεθος τις μονάδες μέτρησης (mm-μιλιμέτρο,
μm-μικρόμετρο, nm-νανόμετρο) και τους όρους «μικρόβιο», «μόριο» και «άτομο».
Οι περισσότεροι ενήλικες είχαν επιτυχία στην ταξινόμηση των μονάδων μέτρησης
παρά στους όρους. Φάνηκε, λοιπόν, μια ανικανότητα στο να αντιστοιχήσουν τους όρους αυτούς με το κατάλληλο περιεχόμενο· ότι τα μικρόβια αποτελούνται από μόρια
και τα μόρια με τη σειρά τους αποτελούνται από άτομα. Οι ερευνητές δεν μπορούν να
πουν με σιγουριά πως αυτό είναι πρόβλημα σχετικά με το περιεχόμενο ή αβεβαιότητα
σχετικά με το λεξιλόγιο από την πλευρά των συμμετεχόντων (Waldron et al., 2006).
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Όσον αφορά συγκεκριμένα την προσχολική εκπαίδευση, δεν υπάρχει σχετική
βιβλιογραφία και φαίνεται πως δεν έχει διερευνηθεί καθόλου το κομμάτι σχετικά με
τις γνώσεις και τις αντιλήψεις των παιδιών και των νηπιαγωγών για τα θέματα αυτά
(μέγεθος, κλίμακα, νανοτεχνολογία). Έχουν αρχίσει βέβαια να εμφανίζονται εργασίες
που να αφορούν το χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και του δημοτικού
σχολείου ακόμα και στα ελληνικά δεδομένα (Μάνου, Σπύρτου & Καριώτογλου 2015,
Πέικος, Μάνου & Σπύρτου 2015, Βελέντζας κ.α. 2015, Αλεξόπουλος κ.α. 2015, Καλογιαννάκης κ.α. 2015), οπότε υπάρχει αισιοδοξία πως η παρούσα έρευνα θα μπορούσε αποτελέσει την αφορμή για την εκπόνηση παρόμοιων εργασιών και στον χώρο
της προσχολικής εκπαίδευσης.
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ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
3.1 Σκοπός εργασίας-Ερωτήματα έρευνας
Αναμφίβολα, η παρούσα έρευνα παρουσιάζει μια πρωτοτυπία καθώς υπάρχει
κενό στην βιβλιογραφία όσον αφορά τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών προσχολικής
αγωγής για την νανοτεχνολογία και την εισαγωγή της στην εκπαίδευση. Στο θεωρητικό πλαίσιο, παρουσιάστηκαν μελέτες που αφορούσαν κυρίως εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και δημοτικού. Επομένως, είναι σημαντικό να διευρυνθεί το πεδίο γνώσης μας. Εάν κατανοήσουμε, τι γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί για τα
μικροσκοπικά μεγέθη και τη νανοτεχνολογία καθώς και που βασίζονται οι γνώσεις
τους για τα θέματα αυτά, θεωρούμε ότι μπορούν να διατυπωθούν τεκμηριωμένες
προτάσεις, ώστε να βρεθούν τρόποι για την βελτίωση της κατανόησης με σκοπό την
καλύτερη αντιμετώπιση των αναδυόμενων τεχνολογιών.
Η νανοτεχνολογία και η νανοεπιστήμη είναι διαθεματικά επιστημονικά πεδία,
που προσφέρουν στον άνθρωπο πολλές δυνατότητες σε πολλούς τομείς της καθημερινής του ζωής. Επομένως, είναι λογικό να ενταχθούν στην εκπαίδευση (κάτι που
σταδιακά γίνεται), ώστε να αρχίσουν να εξοικειώνονται τα παιδιά από μικρή ηλικία
με αυτή την τεχνολογία. Οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που πρώτοι θα φέρουν τα παιδιά σε επαφή με την αναδυόμενη αυτή τεχνολογία και θα πρέπει να βρουν τους κατάλληλους τρόπους και τα υλικά, ώστε να βοηθήσουν την παιδική σκέψη να διευρυνθεί και να κατανοήσει τους όρους «νάνο» και «νανοτεχνολογία».
Με βάση τα όσα εκθέσαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο για την σημασία της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο νηπιαγωγείο, και την σημασία των αναδυόμενων τεχνολογιών για την ζωή των σύγχρονων αλλά κυρίως των μελλοντικών πολιτών, ίσως θα πρέπει στην εμπλοκή των παιδιών με τις ΦΕ να προσθέσουμε και εμπειρίες που σχετίζονται ή προετοιμάζουν τα παιδιά για να υπερβούν τις ορατές διαστάσεις και την ορατή κλίμακα. Με τον τρόπο αυτό, σε επόμενες βαθμίδες τα παιδιά θα
έχουν τη δυνατότητα να εμπλακούν, με μεγαλύτερη ευκολία, με το απαιτητικό εννοιολογικό πλαίσιο και τις πειραματικές διαδικασίες της νανοτεχνολογίας. Σημαίνοντα ρόλο σε αυτό έχουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, καθώς θα κληθούν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες, μέσα από δραστηριότητες και σχέδια εργασίας, κατά
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τις οποίες τα παιδιά θα προσπαθήσουν να διευρύνουν την σκέψη τους για κάτι που
δεν βλέπουν με γυμνό μάτι.
Αν όλα όσα προαναφέραμε είναι αποδεκτά, τότε είναι σημαντικό να καταγράψουμε την υπάρχουσα κατάσταση και τις δυνατότητες των εκπαιδευτικών της
προσχολικής εκπαίδευσης ως μια γραμμή εκκίνησης για πιθανούς μελλοντικούς σχεδιασμούς. Σκοπός της εμπειρικής έρευνας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των
νηπιαγωγών για τα μικροσκοπικά μεγέθη, τη νανοτεχνολογία και τη διδασκαλία τους
στο νηπιαγωγείο. Τα ερωτήματα της έρευνας συνοψίζονται σε τρεις κυρίως άξονες
ως εξής:
1. Αν και κατά πόσο είναι ενημερωμένοι οι εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης
για την νανοτεχνολογία. Αν γνωρίζουν δηλαδή τι είναι το «νάνο» και αν μπορούν να
εξηγήσουν βασικές έννοιες που σχετίζονται με την νανοτεχνολογία.
2. Αν και κατά πόσο μπορούν να εντάξουν τα μικροσκοπικά μεγέθη στη διδασκαλία
τους στο νηπιαγωγείο.
3. Αν και κατά πόσο γνωρίζουν και εφαρμόζουν την διερευνητική μέθοδο διδασκαλίας για την προσέγγιση αυτών των θεμάτων.
3.2 Συμμετέχοντες- Δείγμα έρευνας.
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν 50 εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης από διάφορα νηπιαγωγεία του Νομού Θεσσαλονίκης. Το δείγμα ήταν βολικό και
το αποτέλεσαν 48 γυναίκες και 2 άνδρες νηπιαγωγοί με εμπειρία από 0 έως 30 χρόνια. Το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων ήταν κυρίως απόφοιτοι πανεπιστημίου (50%) και κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος (34%). Τα δημογραφικά στοιχεία
των ερωτηθέντων φαίνονται πιο αναλυτικά και παρακάτω σε πίνακες.
3.3 Εργαλείο- Μέσο συλλογής δεδομένων
Το εργαλείο της έρευνας ήταν το ερωτηματολόγιο, αποτελούμενο από ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου. Το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε από την ερευνήτρια με τη βοήθεια της επόπτριας καθηγήτριας. Για τη σύνταξη του ερωτηματολογίου
λήφθηκαν υπόψη συμβουλευτικά τα ερωτηματολόγια άλλων ερευνών (Spencer
&Angelotti, 2004, Stafford & Molinaro, 2005, Spencer, Philips, Angelotti & Murphy,
2007), τα οποία όμως δεν εξυπηρετούσαν την δική μας στοχοθεσία ούτε απευθύνονταν στο ίδιο κοινό, γι’ αυτό και χρησιμοποιήθηκαν επιλεκτικά και συμβουλευτικά.
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Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 22 ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου. Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου αποτελούνται από κάποιες ερωτήσεις που μπορούν να απαντηθούν με ένα ναι ή ένα όχι και από κάποιες πολλαπλής επιλογής. Στις
ερωτήσεις ανοιχτού τύπου ζητούνται λέξεις ή μικρές φράσεις αλλά ακόμα και προτάσεις και ολόκληρες παράγραφοι για να περιγράψουν πιο ολοκληρωμένα το ζητούμενο
της ερώτησης.
Η πρώτη ενότητα ερωτήσεων αφορά τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων και περιλαμβάνει το φύλο, την ηλικία, το επίπεδο σπουδών και τα χρόνια εμπειρίας.
Μια δεύτερη ενότητα ερωτήσεων, εστιάζει στο μέγεθος και πως το αντιλαμβάνονται οι ίδιες/ιοι εκπαιδευτικοί και πως εκτιμούν ότι το αντιλαμβάνονται τα παιδιά. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ιεραρχήσουν σωστά διάφορα στοιχεία
ανάλογα με το μέγεθός τους.
Μια τρίτη ενότητα ερωτήσεων, αφορά τη διδασκαλία του πολύ μικρού και τον
τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί θα εισάγουν τα παιδιά σε αυτή την έννοια. Σε
αυτή την ενότητα υπάρχει και μια ερώτηση για το κατά πόσο γνωρίζουν και χρησιμοποιούν την διερευνητική μέθοδο μάθησης στην διδασκαλία.
Με αφορμή την διδασκαλία μικροσκοπικών πραγμάτων, μια τέταρτη σειρά
ερωτήσεων ασχολείται με το θέμα της νανοτεχνολογίας. Πιο αναλυτικά, ερευνάται
εάν μπορούν οι εκπαιδευτικοί να προσδιορίσουν την έννοια, κατά πόσο γνωρίζουν
εφαρμογές της και από πού προέρχεται η γνώση αυτή. Γενικώς, ερωτώνται για τις
απόψεις τους σχετικά με το θέμα και αν θα ήταν οι ίδιοι πρόθυμοι να συμμετέχουν σε
επιμορφωτικά σεμινάρια για εμπλουτισμό των γνώσεών τους όσον αφορά τη νανοτεχνολογία στην εκπαίδευση.
Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε στην αρχή πιλοτικά σε δείγμα 10 νηπιαγωγών. Στην πιλοτική έρευνα φάνηκαν οι τάσεις και η δυσκολία των συμμετεχόντων να
απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις, οι οποίες αναδιαμορφώθηκαν αναλόγως.
3.4 Διαδικασία συλλογής των δεδομένων- Δυσκολίες & εμπόδια
Η διαδικασία συλλογής δεδομένων διήρκησε 4 μήνες (Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2014). Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν δια ζώσης αλλά και
μέσω διαδικτύου σε πάνω από 100 νηπιαγωγούς του Ν. Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, απαντήθηκαν και επιστράφηκαν στην ερευνήτρια περίπου τα μισά. Η απάντηση στο
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ερωτηματολόγιο δεν ήταν άμεση, δηλαδή η συμπλήρωσή του δεν γινόταν παρουσία
της ερευνήτριας.
Κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας παρουσιάστηκαν κάποιες δυσκολίες
και εμπόδια, τα οποία επηρέασαν ως ένα βαθμό την πορεία της έρευνας. Αρχικά, η
διαμόρφωση του ερωτηματολογίου έγινε από την ερευνήτρια, ύστερα από δειγματοληπτική διερεύνηση σε λίγους συμμετέχοντες για να διακριβωθεί η σαφήνεια και ο
βαθμός δυσκολίας των ερωτημάτων. Παρότι αφιερώθηκε αρκετός χρόνος, δεν εντοπίστηκαν ανάλογες εμπειρικές έρευνες και αξιολογημένα σχετικά ερωτηματολόγια.
Μας βοήθησαν κάποιες μελέτες ξένων κυρίως ερευνητών, αλλά μάλλον συμβουλευτικά, αφού δεν είχαν την ίδια στοχοθεσία και την ίδια μεθοδολογία. Παρά την διεξοδική μελέτη, δεν κατορθώσαμε να βρούμε αντίστοιχες ελληνικές έρευνες. Ακόμη,
φάνηκε ότι το θέμα ξάφνιαζε αρκετούς από τους συμμετέχοντες κυρίως ως προς το
δεύτερο σκέλος και παρατηρήθηκε κάποια απροθυμία συμμετοχής στην έρευνα, γι’
αυτό και πολλοί δεν απάντησαν.
Επίσης, καθώς στηριχθήκαμε στην εθελοντική ανταπόκριση των συμμετεχόντων, δεν υπήρχαν γι’ αυτούς κίνητρα να απαντήσουν στα ερωτήματα της έρευνας.
Έτσι, ενώ μοιράστηκαν πάνω από 100 ερωτηματολόγια, μόνο τα 50 απαντήθηκαν.
Τέλος, οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου φάνηκε ότι δυσκόλεψαν τους συμμετέχοντες,
διότι έπρεπε να σκεφθούν και να προβληματισθούν για ένα νέο σχετικά γνωστικό αντικείμενο και να προτείνουν σχετικές δραστηριότητες σε λίγες σειρές.
3.5 Επεξεργασία δεδομένων
Για την καταγραφή και την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το
πρόγραμμα Ibm SPSS statistics version 22. Πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων (συχνότητες, διάμεσος). Τα κριτήρια με τα οποία
αξιολογήθηκε κάθε ερώτηση ορίσθηκαν από την ερευνήτρια και βάσει της σχετικής
βιβλιογραφίας (βλ. Πίνακα 1 στο παράρτημα). Για τις απαντήσεις στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου έγινε ποιοτική ανάλυση των δεδομένων. Οι απαντήσεις που δόθηκαν
μελετήθηκαν προσεκτικά και ομαδοποιήθηκαν σε θεματικές κατηγορίες ανάλογα με
το περιεχόμενό τους. Εντοπίστηκαν οι ομοιότητες και οι διαφορές και καταγράφηκαν
οι διαφορετικές αντιλήψεις του δείγματος.
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ
4.1 Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων/ουσών
Αρχικά, οι πρώτες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου αφορούν στα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων/ουσών στην έρευνα. Στους πίνακες 1 με 4 φαίνονται
αναλυτικά όλα τα στοιχεία. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 48 γυναίκες και 2 άνδρες νηπιαγωγοί. Αυτό ήταν κάτι αναμενόμενο για τους εκπαιδευτικούς της προσχολικής Εκπαίδευσης καθώς είναι εξαιρετικά λίγοι οι άνδρες που ακολουθούν αυτή την
καριέρα.
Πίνακας 1: Φύλο των συμμετεχόντων
Συχνότητα

Ποσοστό

Αρσενικό

2

4,0

Θηλυκό

46

92,0

Δεν απάντησαν

2

4,0

Σύνολο

50

100,0

Το 58% των συμμετεχόντων ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 41 χρονών και άνω,
το 24% στην ηλικιακή ομάδα 20-25 χρονών, 2% σε αυτή των 26-30 χρόνων, το 8%
σε αυτήν των 31-35 χρονών και το 6% στην ηλικιακή ομάδα 36-40 χρονών. Αυτή η
ηλικιακή κατανομή ίσως και να οφείλεται στην περιοχή προέλευσης των εκπαιδευτικών. Ο νομός Θεσσαλονίκης αποτελεί στόχο μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών, που
λογικά τον επιτυγχάνουν οι μεγαλύτερες σε ηλικία.

Πίνακας 2: Ηλικιακή σύνθεση δείγματος
Συχνότητα

Ποσοστό

Δεν απαντώ

1

2,0

20-25 χρονών

12

24,0

26-30 χρονών

1

2,0

31-35 χρονών

4

8,0

51

36-40 χρονών

3

6,0

41 και πάνω

29

58,0

Σύνολο

50

100,0

Ως προς τα χρόνια εμπειρίας των συμμετεχόντων, όπως βλέπουμε και στον
πίνακα 3, αυτά κυμάνθηκαν μεταξύ μηδέν και τριανταπέντε ετών. Ένα 12% των νηπιαγωγών έχει 16 χρόνια εμπειρίας, ένα επίσης 12% έχει εμπειρία 17 χρόνια, ένα 10%
έχει μόλις ένα χρόνο εμπειρίας, και ένα 8% έχει 15 χρόνια εμπειρίας.
Πίνακας 3: Έτη εμπειρίας δείγματος
Συχνότητα

Ποσοστό

0-4

13

26

5-9

3

6

10-14

4

8

15-19

17

34

20-24

6

12

25-29

4

8

30-35

3

6

50

100,0

Σύνολο

Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων στην έρευνα (Πίνακας 4), το 50% είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου, το 34% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού
διπλώματος και ένα 12% είναι απόφοιτοι παιδαγωγικής ακαδημίας.
Πίνακας 4: Μορφωτικό επίπεδο δείγματος
Συχνότητα
Δεν απάντησε
Απόφοιτος Παιδαγωγικής Ακαδημίας
Απόφοιτος Πανεπιστημίου

Ποσοστό
2

4,0

6

12,0

25

50,0

52

Μεταπτυχιακό
Σύνολο

17

34,0

50

100,0

4.2 Εκτίμηση των αντιλήψεων των παιδιών για το μέγεθος
Η 5η ερώτηση ήταν: «Ποιο νομίζετε ότι θεωρούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας ως το μικρότερο πράγμα;». Οι απαντήσεις κατηγοριοποιήθηκαν ως εξής: μικροσκοπικό θεωρήθηκε το μη ορατό με γυμνό μάτι αλλά ορατό με όργανα υποβοήθησης
της παρατήρησης, μικρό θεωρήθηκε το ορατό με γυμνό μάτι αλλά μικρότερο και ίσο
του ενός εκατοστού και μεσαίο το ορατό με γυμνό μάτι και μεγαλύτερο του ενός εκατοστού (ισχύει για τις ερωτήσεις 5-7). Η κατηγοριοποίηση αυτή, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν συμπεριελάμβανε το «νάνο», καθώς δεν μας το είπαν οι νηπιαγωγοί και είναι επίσης γνωστό πως τα παιδιά νηπιαγωγείου περιορίζονται από τις αισθήσεις τους
και δεν θα σκεφτόντουσαν κάτι που δεν βλέπουν.
Το 64% των νηπιαγωγών έδωσαν μια απάντηση, η οποία περιέγραφε κάτι μικρό, το 20% με κάτι όχι και τόσο μικρό και το 8% απάντησε με κάτι μικροσκοπικό.
Ένα 8% δεν απάντησε στην ερώτηση (βλ. Πίνακα 5). Οι περισσότερες απαντήσεις
που καταγράφηκαν και καταχωρήθηκαν ως αντικείμενα μικρά (μικρότερα και ίσα του
ενός εκατοστού) ήταν το μυρμήγκι, ο κόκκος άμμου, ο κόκκος της σκόνης, το σποράκι και το κεφαλάκι της καρφίτσας. Ακούστηκαν επίσης και ο κόκκος ρυζιού και
ζάχαρης. Ως μεσαία, από τα αντικείμενα ή όντα που κατονόμασαν οι νηπιαγωγοί, περιλαμβάνονται το έντομο, το πετραδάκι, κάποιο παιχνίδι και το μικρό δαχτυλάκι του
ποδιού. Ως μικροσκοπικά, καταγράφηκαν τα μικρόβια.
Πίνακας 5: Ερώτηση 5
Συχνότητα

Ποσοστό

Δεν απάντησε

4

8,0

Μικροσκοπικό

4

8,0

Μικρό

42

64,0

Μεσαίο

10

20

Σύνολο

50

100,0
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Η 7η ερώτηση ήταν : «Ποιο νομίζετε ότι είναι το πιο μικρό πράγμα που μπορούν να παρατηρήσουν τα παιδιά; α. σε μια εικόνα του τοίχου, β. στην αίθουσα διδασκαλίας και γ. στην αυλή του Νηπιαγωγείου;». Στο πρώτο σκέλος της ερώτησης, οι
εκπαιδευτικοί απάντησαν στην πλειοψηφία τους, με ποσοστό 72% ένα αντικείμενο
μεσαίου μεγέθους και ένα ποσοστό 28% απάντησε ένα αντικείμενο μικρού μεγέθους
(δηλαδή μικρότερο και ίσο του ενός εκατοστού)(βλ. Πίνακα 7α). Κανένας δεν απάντησε κάτι μικροσκοπικού μεγέθους και αυτό ίσως δείχνει την άποψη των εκπαιδευτικών ότι η σκέψη των παιδιών περιορίζεται στα ορατά πράγματα.
Οι απαντήσεις που καταγράφηκαν και χαρακτηρίστηκαν ως αντικείμενα μεσαίου μεγέθους ήταν: το καρφί, ένα έντομο, το πέταλο από ένα λουλούδι, κάτι με έντονο χρώμα, μια λεπτομέρεια, ένα κουκούτσι, ένα κρεμαστάρι, ένα δέντρο, ένα κουμπί, χαρακτηριστικά προσώπου σε εικόνες, ένα πουλί, ένα φύλλο, τα σχήματα, η πεταλούδα, η πινέζα, η ρωγμή του τοίχου, ένα σκουπίδι στο πάτωμα. Τα αντικείμενα τα
οποία καταγράφηκαν και χαρακτηρίστηκαν ως μικρού μεγέθους ήταν η κουκίδα, το
κεφαλάκι της καρφίτσας και αντικείμενα του ενός εκατοστού.
Πίνακας 7α : Ερώτηση 7α
Συχνότητα
Μικροσκοπικό

Ποσοστό

0

0,0

Μικρό

14

28,0

Μεσαίο

36

72,0

Σύνολο

50

100,0

Στο δεύτερο σκέλος της 7ης ερώτησης, το 76% των συμμετεχόντων νηπιαγωγοί απάντησε κάτι μεσαίο και το 12% κάτι μικρό. Κανένας δεν απάντησε με κάποιο
μικροσκοπικό στοιχείο (βλ. Πίνακα 7β). Τα αντικείμενα που καταγράφηκαν και χαρακτηρίστηκαν ως μεσαία ήταν: το παιχνίδι, ένα σκουπίδι, μια λεπτομέρεια, τα καρεκλάκια, κάτι περίεργο, η πινέζα, το σκουλήκι, το κουμπί, το ντέφι, το έντομο, το πουλί, η βίδα, ένα χαρτάκι, το καρφί, η γόμα, η φωτογραφία, η ρόδα, ο συνδετήρας. Ως
μικρά, χαρακτηρίστηκαν τα αντικείμενα που ήταν μικρότερα και ίσα του ενός εκατοστού και καταγράφηκαν τα εξής: ο κόκκος σκόνης μια κουκίδα, ένα μπιλάκι μικρότερο του εκατοστού, το κεφαλάκι της καρφίτσας, ένα ψίχουλο.
Πίνακας 7β : Ερώτηση 7β
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Συχνότητα Ποσοστό
Μικροσκοπικό

0

0,0

Μικρό

12

24,0

Μεσαίο

38

76,0

Σύνολο

50

100,0

Στο τρίτο σκέλος της ερώτησης, οι εκπαιδευτικοί απάντησαν σε ποσοστό 66%
αντικείμενα μεσαίου μεγέθους και σε ποσοστό 34% αντικείμενα μικρού μεγέθους.
Κανένας δεν απάντησε κάτι μικροσκοπικού μεγέθους. Οι απαντήσεις που καταγράφηκαν και χαρακτηρίστηκαν ως αντικείμενα μεσαίου μεγέθους ήταν το πετραδάκι, η
πευκοβελόνα, η μπάλα, το έντομο, το χορταράκι, το παιχνίδι, ο κώνος, το φύλλο, το
καλαθάκι για τα σκουπίδια. Τα αντικείμενα που χαρακτηρίστηκαν ως μικρά ήταν ο
κόκκος άμμου, το μυρμήγκι και το σποράκι.
Πίνακας 7γ:Ερώτηση 7γ
Συχνότητα
Μικροσκοπικό

Ποσοστό

0

0,0

Μικρό

17

34,0

Μεσαίο

33

66,0

Σύνολο

50

100,0

Συνολικά στην ερώτηση 7, δεν υπήρχε ιδιαίτερη διαφοροποίηση στις τρεις
περιπτώσεις στα μεγέθη των αντικειμένων που ανέφεραν οι νηπιαγωγοί, ως τα πιο
μικρά που μπορούν να παρατηρήσουν τα παιδιά. Ωστόσο, φάνηκε πως περισσότεροι
ήταν αυτοί που απάντησαν ότι τα παιδιά μπορούν να παρατηρήσουν κάτι μικρό σε
μέγεθος στην τρίτη περίπτωση, δηλαδή στην αυλή του σχολείου.
Σε αυτή την ενότητα ερωτήσεων, βλέπουμε ότι οι νηπιαγωγοί έχουν τη γνώμη
πως τα παιδιά θεωρούν ως μικροσκοπικά, όποια αντικείμενα είναι μεν μικρά αλλά τα
βλέπουν με γυμνό μάτι. Αυτό που αναφέρουν οι νηπιαγωγοί έχει να κάνει με τον περιορισμό στη σκέψη των παιδιών της προσχολικής ηλικίας λόγω των αισθήσεών τους
κυρίως. Λίγοι/ες νηπιαγωγοί είπαν πως τα παιδιά ονομάζουν ως κάτι πολύ μικρό τα
μικρόβια και αυτό γιατί θεωρούν πως τα παιδιά δεν μπορούν να σκεφτούν πέρα από
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τα πράγματα τα οποία βλέπουν και είναι απτά. Βέβαια υπάρχει διαβάθμιση από το
μικρό και το μεσαίο, πράγμα που σημαίνει πως τα παιδιά είναι αρκετά παρατηρητικά
για να εντοπίσουν και πράγματα πολύ μικρότερα από ένα εκατοστό (π.χ. κόκκος σκόνη).
4.3 Διδασκαλία σχετικά με το μέγεθος
Στην 6η ερώτηση του ερωτηματολογίου, η οποία αφορούσε αν και κατά πόσο
οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν σχετικά με το μέγεθος (μικρό- μεγάλο) στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, το 46% των συμμετεχόντων απάντησε ότι διδάσκει αρκετά, το 32%
πολλά, το 10% λίγα, το 4% τίποτα και ένα ακόμη 4% ότι διδάσκει πάρα πολλά για το
μέγεθος (βλ. πίνακα 6). Βλέπουμε πως οι περισσότεροι νηπιαγωγοί ασχολούνται με
το μέγεθος σαν θεματική ενότητα στο πλάνο διδασκαλίας τους. Για να συμβαίνει αυτό, μπορούμε να πούμε, πως το μέγεθος και γενικότερα οι δραστηριότητες σχετικά με
μετρήσεις (π.χ. πόσο ύψος έχω), συγκρίσεις (π.χ. μικρό- μεγάλο) προκαλούν το ενδιαφέρον των παιδιών.
Πίνακας 6: Ερώτηση 6
Συχνότητα
Τίποτα

Ποσοστό
2

4,0

Αρκετά

5
23

10,0
46,0

Πολλά

16

32,0

2

4,0

48

96,0

2

4,0

50

100,0

Λίγα

Πάρα πολλά
Σύνολο
Δεν απάντησαν
Σύνολο

4.4 Αντιλήψεις νηπιαγωγών για τα μικροσκοπικά μεγέθη, τη διάσταση και την
κλίμακα
Η κατηγοριοποίηση των απαντήσεων σε αυτή την ενότητα των ερωτήσεων
έγινε ως εξής: στοιχεία τα οποία ανήκουν στην νανοκλίμακα και μικρότερα, στοιχεία μικροσκοπικά, τα οποία ανήκουν στην μικροκλίμακα και φαίνονται στο μικρο-
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σκόπιο ή με μεγεθυντικό φακό και τέλος πράγματα μικρά που είναι ορατά χωρίς όργανα υποβοήθησης της παρατήρησης.
Στην 8η ερώτηση, η οποία ήταν: «ποιο είναι το πιο μικρό πράγμα που μπορείτε να σκεφτείτε;», ένα 46% των συμμετεχόντων νηπιαγωγών στην έρευνα απάντησε κάτι μικρό-ορατό, ένα ποσοστό 32% απάντησε κάποιο στοιχείο που ανήκει
στην νανοκλίμακα αλλά και πιο μικρό και ένα ποσοστό 22% απάντησε στοιχεία που
ανήκουν στην μικροκλίμακα (βλ. Πίνακα 8). Συνολικά όμως, η πλειοψηφία απάντησε στοιχεία που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι.
Ως μικρά- ορατά με γυμνό μάτι, καταγράφηκαν τα έντομα, το σποράκι, ο
κόκκος άμμου, ο κόκκος ζάχαρης, το νύχι, η κουκίδα, το λουλούδι. Ως μικροσκοπικά, καταγράφηκαν το μόριο, ο πυρήνας του ατόμου, η αμοιβάδα, η ίνα, το κύτταρο
και το μικρόβιο. Τα στοιχεία που χαρακτηρίστηκαν νανοσκοπικά αλλά και μικρότερα ήταν το ηλεκτρόνιο, το νετρόνιο, το άτομο, τα υποατομικά σωματίδια αλλά και
το περιεχόμενο του USB, του οποίου το μέγεθος δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Ωστόσο, τοποθετήθηκε σε αυτή την κατηγορία επειδή θεωρήθηκε κάτι πραγματικά
πολύ μικρό.
Πίνακας 8: Ερώτηση 8
Συχνότητα

Ποσοστό

Νανοσκοπικό και μικρότερο

16

32,0

Μικροσκοπικό

11

22,0

Μικρό-ορατό

23

46,0

Σύνολο

50

100,0

Βλέπουμε ότι οι απαντήσεις των νηπιαγωγών συγκλίνουν με αυτό που θεωρούν ότι μπορούν να εντοπίσουν τα παιδιά ως το μικρότερο πράγμα. Επομένως, και
οι ίδιοι επηρεάζονται ως ένα βαθμό από τις αισθήσεις τους και ενώ ερωτώνται για
το πιο μικρό πράγμα που μπορούν να σκεφτούν, πολλοί απαντούν κάτι το οποίο είναι
απτό και το βλέπουν με γυμνό μάτι. Υπάρχει, ωστόσο, και ένα σημαντικό ποσοστό
(54%) που αναφέρει στοιχεία της μικροκλίμακας, της νανοκλίμακας και μικρότερα
ως αυτά που μπορεί να σκεφτεί ως μικρότερο, πράγμα θετικό για την αντίληψη των
νηπιαγωγών σχετικά με τα μικροσκοπικά μεγέθη.

57

Στην 9η ερώτηση του ερωτηματολογίου που αφορούσε το πιο μικρό πράγμα
που μπορούν να παρατηρήσουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, το 92% του δείγματος απάντησε κάτι μικρό και ορατό με γυμνό μάτι και το 6 % κάτι μικροσκοπικό (βλ. Πίνακα 9). Ένα 2% δεν απάντησε. Ως μικρά και ορατά κατηγοριοποιήθηκαν αντικείμενα που ανέφεραν οι νηπιαγωγοί, όπως είναι κυρίως ο κόκκος σκόνης και ο κόκκος
άμμου. Κατηγοριοποιήθηκαν ακόμα, ως μικρά, το κεφαλάκι της καρφίτσας, το μυρμήγκι, η τελεία, το νύχι, το κουνούπι, η ψείρα, το έντομο, ο σπόρος, ο κόκκος ρυζιού, η ψηφίδα, το πέταλο ενός λουλουδιού, μια τρίχα και το ψίχουλο από το ψωμί.
Ως στοιχεία της μικροκλίμακας, κατηγοριοποιήθηκαν απαντήσεις όπως: το κύτταρο,
το μικρόβιο και ο κόκκος από το αλεύρι.
Πίνακας 9: Ερώτηση 9
Συχνότητα

Ποσοστό

Νανοσκοπικό και μικρότερο

0

0,0

Μικροσκοπικό

3

6,0

Μικρό-ορατό

46

92,0

1

2,0

50

100,0

Δεν απάντησαν
Σύνολο

Η 10η ερώτηση του ερωτηματολογίου ζητούσε από τους νηπιαγωγούς να τοποθετήσουν στη σωστή σειρά από το μεγαλύτερο στο μικρότερο τους όρους: μικρόβιο, μόριο, άτομο, κόκκος άμμου. Το 58% απάντησε σωστά, δηλαδή: «κόκκος άμμου, μικρόβιο, μόριο, άτομο» και το 42% λάθος (βλ. Πίνακα 10). Ως λάθος, θεωρήθηκαν όσες απαντήσεις δεν ακολουθούσαν αυτή την σειρά, για παράδειγμα: «κόκκος άμμου, μικρόβιο, άτομο, μόριο» ή «κόκκος άμμου, μόριο, άτομο, μικρόβιο».
Παρόλο που η πλειοψηφία απάντησε σωστά, ήταν αρκετοί και αυτοί που δεν
γνώριζαν τη σωστή σειρά, πράγμα που μας προβλημάτισε σχετικά με τις γνώσεις
τους για τη διάσταση και την κλίμακα. Μπορούμε να υποθέσουμε μόνο, πως αυτό
δικαιολογείται ως ένα βαθμό, με το γεγονός πως οι νηπιαγωγοί κυρίως προέρχονται
από τη θεωρητική κατεύθυνση, όπου τα μαθήματα βαρύτητας είναι τα φιλολογικά
και όχι η φυσική, τα μαθηματικά και η χημεία. Έτσι, δεν ήταν από τους μαθητές που
είχαν μεγαλύτερη εξοικείωση με τέτοιου είδους έννοιες.
Πίνακας 10: Ερώτηση 10
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Συχνότητα

Ποσοστό

Σωστό

29

58,0

Λάθος

21

42,0

Σύνολο

50

100,0

Η 16η ερώτηση ζητούσε από τους νηπιαγωγούς να τοποθετήσουν στη σωστή
σειρά από το μεγαλύτερο στο μικρότερο τους όρους mm (χιλιοστό), μm (μικρόμετρο), nm (νανόμετρο), cm (εκατοστό). Η σωστή σειρά είναι cm (εκατοστό), mm (χιλιοστό), μm (μικρόμετρο), nm (νανόμετρο). Το 74% των συμμετεχόντων απάντησε
σωστά, το 18% απάντησε λάθος και ένα 8% δεν απάντησε καθόλου στην ερώτηση
(βλ. Πίνακα 17).
Όσοι απάντησαν λάθος κυρίως μπερδεύτηκαν στο μικρόμετρο και το νανόμετρο. Γνώριζαν δηλαδή ότι ήταν τα μικρότερα στην κλίμακα αλλά όχι με ποια σειρά. Για παράδειγμα, από τις λάθος απαντήσεις οι περισσότερες ακολουθούσαν την
σειρά: «εκατοστό, χιλιοστό, νανομετρο, μικρόμετρο». Αυτό μπορεί να δικαιολογείται από το γεγονός ότι δεν έρχονται σε επαφή καθημερινά με τέτοιες έννοιες καθώς
δεν διδάσκουν κλίμακα στο νηπιαγωγείο. Ακόμη, μπορεί η τελευταία τους επαφή με
την κλίμακα να ήταν στα σχολικά τους χρόνια, όπου και εκεί δεν διδάσκεται αυτόνομα σε κάποιο μάθημα του σχολείου ή και του πανεπιστημίου και μάλιστα μέχρι
τόσο μικρά μεγέθη.
Πίνακας 17: Ερώτηση 16
Συχνότητα
Δεν απάντησε

Ποσοστό

4

8,0

Σωστό

37

74,0

Λάθος

9

18,0

Σύνολο

50

100,0

4.5 Αντιλήψεις νηπιαγωγών για τη διδασκαλία του πολύ μικρού
Στην ερώτηση 11, για το αν θα εισήγαγαν οι εκπαιδευτικοί την έννοια του
πολύ μικρού στους μαθητές τους στο νηπιαγωγείο, οι απαντήσεις ήταν κατά κύριο
λόγο θετικές. Το 44 % απάντησε ναι και το 38% απάντησε ίσως ναι. Αρνητικά απά-
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ντησαν το 8 % (ίσως όχι) και το 6% (όχι) των νηπιαγωγών (βλ. Πίνακα 11). Ένα 4%
δεν απάντησε καθόλου στην ερώτηση.
Πίνακας 11: Ερώτηση 11
Συχνότητα

Ποσοστό

Όχι

3

6,0

Ίσως όχι

4

8,0

Ίσως ναι

19

38,0

Ναι

22

44,0

Σύνολο

48

96,0

2

4,0

50

100,0

Δεν απάντησαν
Σύνολο

Όσοι απάντησαν θετικά, αιτιολόγησαν αυτή τους την επιλογή με το ότι το
μέγεθος και η διάσταση είναι κάτι που ενδιαφέρει τα μικρά παιδιά και πως θα ενθουσιαστούν αν μπορέσουν να ασχοληθούν με έναν αόρατο γι’ αυτά κόσμο. Είναι
λογικό πως είναι από τη φύση τους περίεργα για τον κόσμο γύρω τους και το να
δουν με όργανα υποβοήθησης αόρατα γι’ αυτά πράγματα θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμη, μας είπαν πως τα παιδιά είναι ήδη εξοικειωμένα με το μικρό-μεσαίομεγάλο και πως έχουν αρκετή εμπειρία (μέσω η/υ και προγραμμάτων στην τηλεόραση) για να μπορέσουν να πάνε ένα βήμα παρακάτω. Κάποιοι ανέφεραν πως το
προτείνει και το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το νηπιαγωγείο, οπότε είναι
καλό να το ακολουθήσουν.
Όσοι απάντησαν αρνητικά και αιτιολόγησαν αυτή τους την επιλογή, υποστήριξαν πως είναι ένα δύσκολο θέμα για τα παιδιά καθώς η σκέψη τους περιορίζεται
σε πράγματα που μπορούν να δουν. Παράλληλα, φάνηκε και οι ίδιοι να μην είναι
τόσο έτοιμοι καθώς δήλωσαν πως δεν θέλουν να ασχολούνται με τόσο περίπλοκα
θέματα. Αυτό δείχνει και την δική τους δυσκολία στο πώς να εισάγουν την έννοια
του μικροσκοπικού στα παιδιά, καθώς και την προτίμησή τους για πιο «απτά» θέματα, όπως μας έγραψαν χαρακτηριστικά.
Όσον αφορά την ερώτηση 12 του ερωτηματολογίου, αυτή αποτελείται από
δυο σκέλη. Στο πρώτο σκέλος, υπάρχουν τέσσερις ερωτήσεις οι οποίες είναι οι εξής:
α) Με ποιο τρόπο θα ενισχύατε τις εμπειρίες και τις γνώσεις των παιδιών για το ότι
υπάρχει και έναν κόσμος που τα μάτια μας δεν μπορούν να τον δουν; β) Τι θα δεί-
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χνατε στα παιδιά για να τα εισάγετε στην έννοια του μικρόκοσμου; γ) Τι θα τους λέγατε για τα πολύ μικρά πράγματα; δ)Τι θα ρωτούσατε για να παρακινήσετε να σκεφτούν;
Στην ερώτηση 12.α), που σχετίζεται με την ενίσχυση των γνώσεων και των
εμπειριών για το μικρόκοσμο, οι απαντήσεις που δόθηκαν κυρίως αφορούσαν την
χρήση κάποιου διδακτικού υλικού, όπως φωτογραφίες από λεπτομέρειες φύλλων/εντόμων, βίντεο (microcosmos), βιβλία, εγκυκλοπαίδειες ή οργάνων υποβοήθησης της παρατήρησης, όπως μεγεθυντικος φακός και μικροσκόπιο. Αρκετές απαντήσεις επίσης, κινήθηκαν στο πλαίσιο της συζήτησης με τα παιδιά για όσα δεν
μπορούμε να δούμε, όπως πχ. συζήτηση σε όσα παρατηρήσαμε με το μεγεθυντικό
φακό, συζήτηση για τα μικρόβια ή κάνοντας ερωτήσεις του τύπου: «υπάρχουν
πράγματα μέσα στο σώμα μας που δεν τα βλέπουμε;». Κάποιες απαντήσεις πρότειναν μια μικρή δραστηριότητα όπως ένα παιχνίδι, την πραγματοποίηση κάποιας μαγειρικής συνταγής, την ζωγραφική με πινελιές ή την ανάγνωση ενός παραμυθιού
(τοσοδούλα, κοντορεβυθούλης, μικρός πρίγκιπας).
Στην ερώτηση 12.β) (Τι θα δείχνατε στα παιδιά για να τα εισάγετε στην έννοια του μικρόκοσμου;), όλες οι απαντήσεις αφορούσαν την χρήση κάποιου εποπτικού υλικού, όπως εικόνες, ντοκιμαντέρ (π.χ. για τη ζωή σε μια μυρμηγκοφωλιά κάτω από το έδαφος), βιβλία ή παραμύθια και τη χρήση μικροσκοπίου ή μεγεθυντικού
φακού για την παρατήρηση μικρών αντικειμένων στην τάξη ή και έξω από αυτή (μικροβιολογικό εργαστήριο, αυλή), όπως κόκκους άμμου, έντομα, μια σταγόνα αίμα,
ιστούς από φύλλα, μια λεπτομέρεια στο σώμα μας (π.χ. μικροσκοπική φακίδα).
Στην ερώτηση 12.γ), όπου οι νηπιαγωγοί ρωτήθηκαν για το τι θα έλεγαν στα
παιδιά για τα πολύ μικρά πράγματα, οι απαντήσεις ποίκιλαν. Πολλοί/ές νηπιαγωγοί
κινήθηκαν στο πλαίσιο ότι τα μεγάλα πράγματα αποτελούνται από πολλά μικρά μαζί
αναφέροντας παραδείγματα, όπως π.χ. ο άνθρωπος αποτελείται από μικρά κύτταρα
ή ένας τοίχος από πολλά τούβλα ή το σκάμμα στην αυλή από εκατομμύρια κόκκους
άμμου. Κάποιοι/ες υποστήριξαν ότι τα μικρά πράγματα παρόλο το μέγεθός τους είναι σημαντικά και άλλοι/ες είπαν πως τα μικροσκοπικά πράγματα τα βλέπουμε με
τη βοήθεια οργάνων (μεγεθυντικό φακό, μικροσκόπιο). Λίγοι/ες αναφέρθηκαν στα
μικρά αλλά ορατά με γυμνό μάτι πράγματα και θα έκαναν ερωτήσεις στα παιδιά για
τη χρησιμότητά τους (π.χ. σε τι εξυπηρετούν τα μυρμήγκια; Γιατί υπάρχει η σκόνη;).
Τέλος, αρκετοί ήταν αυτοί που απλά θα έλεγαν στα παιδιά πως τα πολύ μικρά πράγματα υπάρχουν κι ας δεν τα βλέπουμε.
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Στην ερώτηση 12.δ), (Τι θα ρωτούσατε για να παρακινήσετε να σκεφτούν;)
πολλοί/ές νηπιαγωγοί απάντησαν ότι θα ζητούσαν από τα παιδιά να τους πουν πιο
είναι το πιο μικρό πράγμα που μπορούν να σκεφτούν και ποιο είναι το πιο μικρό που
μπορούν να παρατηρήσουν. Επίσης, κάποιοι/ες νηπιαγωγοί ανέφεραν πως θα ρωτούσαν τα παιδιά τι νομίζουν σχετικά με τα πράγματα που δεν μπορούν να δουν
(π.χ. υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να τα δούμε; Τι μας αρρωσταίνουν ενώ
δεν τα βλέπουμε;). Λίγοι/ες θα ρωτούσαν τα παιδιά αν έχουν σκεφτεί ότι από τα μικρά πράγματα προκύπτουν μεγάλα, δηλαδή, για παράδειγμα, ότι από ένα μικρό αυγό
γεννιέται μια κάμπια που γίνεται πεταλούδα ή ότι ένα μικρό σποράκι αναπτύσσεται
και γίνεται δέντρο.
Η απάντηση σε κάθε μια από αυτές τις ερωτήσεις βαθμολογήθηκε με άριστα
το 2. Αναλυτικότερα, με 0 βαθμολογήθηκαν όσες δεν απαντήθηκαν καθόλου, με 1
όσες θεωρήθηκαν ελλιπείς, καθώς απαντήθηκαν συνοπτικά χωρίς κάποια εξήγηση
του τι θα κάνουν ή θα πουν ακριβώς ή ήταν εκτός θέματος και με 2 όσες θεωρήθηκαν επαρκείς και απαντήθηκαν με μια ολοκληρωμένη δράση ή δραστηριότητα ή συζήτηση- ερώτηση. Συνολικά επομένως, για την ερώτηση 12. 1) το μέγιστο σκορ που
θα μπορούσε να σημειώσει κάποιος/α εκπαιδευτικός ήταν το 8, ενώ το ελάχιστο ήταν το 0. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα φαίνονται παραστατικότερα στους παρακάτω πίνακες (Πίνακας 12 και Γράφημα 1).
Πίνακας 12 : Ερώτηση 12.1 (α, β, γ, δ)

Σκορ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Σύνολο

Συχνότητα
2
1
5
2
12
2
8
4
14
50

Ποσοστό
4,0
2,0
10,0
4,0
24,0
4,0
16,0
8,0
28,0
100,0

Το 28% των εκπαιδευτικών έπιασε σκορ 8/8, ένα 8% έπιασε σκορ 7/8 και ένα
16% έπιασε σκορ 6/8. Ακόμα, υπήρξαν ένα 24% των συμμετεχόντων νηπιαγωγών με
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σκορ 4/8, ένα 4% με σκορ 5/8, ένα 4% με σκορ 3/8, ένα 10% με σκορ 2/8, ένα 2% με
σκορ 1/8 και ένα 4% με σκορ 0/8. Η πλειοψηφία πάντως (56%) έπιασε σκορ από τη
βάση και πάνω, δείχνοντας ότι οι περισσότεροι νηπιαγωγοί έχουν την ικανότητα και
τον τρόπο να εισάγουν στα παιδιά μια καινούρια και σχετικά δύσκολη έννοια (αυτή
του μικροσκοπικού).

Γράφημα 1: Σκορ εκπαιδευτικών σχετικά με την ικανότητά τους να εισάγουν τα παιδιά στο θέμα του «μικροσκοπικού»

Το δεύτερο σκέλος της ερώτησης 12 ζητούσε από τους εκπαιδευτικούς να
περιγράψουν επιγραμματικά 1-2 δραστηριότητες που θα πραγματοποιούσαν σχετικά
με τα παραπάνω που ρωτήθηκαν. Όσες απαντήσεις δόθηκαν, θεωρήθηκαν έγκυρες
καθώς δεν είχε τεθεί κάποιος περιορισμός και οι νηπιαγωγοί μπορούσαν να οργανώσουν ελεύθερα και ανάλογα τις δικές τους προτιμήσεις και εμπειρίες, δραστηριότητες σχετικά με τα πολύ μικρά πράγματα και τον μικρόκοσμο. Το 90% των συμμε-
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τεχόντων ανταποκρίθηκε στην ερώτηση και ανέφερε κάποιες δραστηριότητες ενώ
ένα 10% δεν απάντησε στην ερώτηση.
Πιο αναλυτικά, οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν από τους/τις νηπιαγωγούς με θέμα το πολύ μικρό είχαν τα παρακάτω χαρακτηριστικά. Κυρίαρχο στοιχείο
στις περισσότερες δραστηριότητες (στις 30 από τις 45) ήταν η παρατήρηση είτε μικρών αντικειμένων στην τάξη με μεγεθυντικό φακό, είτε μικροσκοπικών αντικειμένων σε κάποιο εργαστήριο με μικροσκόπιο (π.χ. αίμα στην μικροβιολόγο), είτε παρατήρηση της ανάπτυξης ενός οργανισμού (σπόρος φυτό, κουκούλιπεταλούδα).
Επίσης, αρκετές δραστηριότητες (15/45) προσέγγιζαν το θέμα με μουσικοκινητικό
παιχνίδι και δραματοποίηση (π.χ. γινόμαστε με το σώμα μας πολύ μικροί, νάνοι και
γίγαντες), ζωγραφική (π.χ. ζωγραφική με πουά, ζωγραφίζω μικρό δίπλα στο μεγάλο),
παραμύθια (με νάνους ή μικροσκοπικούς ήρωες), παιχνίδια (π.χ. αντιστοίχιση τα μικρά ζωάκια με τα μικρά σπιτάκια) και παρακολούθηση σχετικών βίντεο ή ντοκιμαντέρ. Κάποιες δραστηριότητες (12/45), αφορούσαν την σύγκριση και την ταξινόμηση αντικειμένων ανάλογα με το μέγεθος και κάποιες άλλες (10/45), καλούσαν τα
παιδιά να εντοπίσουν μικρά πράγματα στην τάξη ή την αυλή ή στο σπίτι τους, να
διατυπώσουν απορίες για τα πολύ μικρά πράγματα, να αναζητήσουν πληροφορίες σε
βιβλία ή στο διαδίκτυο για τα θέματα που προέκυψαν στην τάξη και να οργανώσουν
μια επίσκεψη για να απαντήσουν στα ερωτήματά τους (π.χ. στο κέντρο υγείας). Τέλος, λίγες (5/45) δραστηριότητες αφορούσαν αποκλειστικά κάποια διδασκαλία ενός
σχετικού με το μικρό μέγεθος θέματος από τον/την νηπιαγωγό. Για παράδειγμα, παρουσίαση διαφανειών με το πώς μεγαλώνει ένας σπόρος και γίνεται φυτό ή τη ζωή
στη φωλιά από τα μυρμήγκια ή τον κύκλο της ζωής της πεταλούδας. Είναι όμως, θετικό το γεγονός ότι οι περισσότεροι/ες νηπιαγωγοί στράφηκαν στη βιωματική εκπαίδευση και στη δημιουργία νέων εμπειριών στα παιδιά, εμπλέκοντας τα ίδια σε διαδικασίες (παρατήρηση, ταξινόμηση) που θα τα βοηθήσουν να διευρύνουν τη σκέψη
τους σχετικά με τον μικρόκοσμο που υπάρχει αλλά δεν μπορούν να τον δουν με γυμνό μάτι.
4.6 Διερευνητική μάθηση
Σχετικά με την ερώτηση 13, η οποία αφορούσε το αν οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν την διερευνητική- ανακαλυπτική μάθηση στη διδασκαλία τους στο νηπιαγωγείο, οι απαντήσεις ποίκιλαν (βλ. Πίνακα 14). Το 50% απάντησε ότι την χρησιμοποιεί συχνά, ένα 20% απάντησε πολύ συχνά, ένα 20% απάντησε σπάνια, ένα 2% α-

64

πάντησε συνέχεια και ένα ακόμη 2% απάντησε ότι δεν χρησιμοποιεί ποτέ τη διερευνητική μέθοδο. Ένα 6% του δείγματος δεν απάντησε στην ερώτηση.
Πίνακας 14: Ερώτηση 13
Συχνότητα
Ποτέ

Ποσοστό
1

2,0

Σπάνια

10

20,0

Συχνά

25

50,0

Πολύ συχνά

10

20,0

Συνέχεια

1

2,0

Δεν απάντησαν

3

6,0

50

100,0

Σύνολο

Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των νηπιαγωγών (62%) δήλωσε πως χρησιμοποιεί το διερευνητικό μοντέλο μάθησης στη διδασκαλία του είναι πολύ θετικό και
ενθαρρυντικό. Παρόλο που η πλειοψηφία του δείγματος, όπως είδαμε και στα δημογραφικά χαρακτηριστικά, είναι μεγαλύτερης ηλικίας ακολουθεί τις νέες τάσεις και
μεθόδους διδασκαλίας. Φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης υποστηρίζουν το εποικοδομητικό μοντέλο μάθησης και χρησιμοποιούν τις διερευνήσεις στις καθημερινές δραστηριότητες με τα παιδιά.
Σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης, η 14η ερώτηση ζητούσε από τους
εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν μια διδασκαλία για το πολύ μικρό στηρίζοντάς την
στην διερεύνηση. Οι απαντήσεις αξιολογήθηκαν και χαρακτηρίστηκαν ως σωστές ή
λάθος με βάση το αν οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν όντως στηρίζονταν στην
διερευνητική μέθοδο ή χρησιμοποιούσαν απλά κάποιες δεξιότητες της επιστημονικής μεθόδου (παρατήρηση, μέτρηση, ταξινόμηση, σύγκριση, διατύπωση υποθέσεων) χωρίς να στηρίζονται στο διερευνητικό μοντέλο μάθησης ή απλά αφορούσαν το
πολύ μικρό. Οι θεματικές των δραστηριοτήτων που επιλέχθηκαν από τους/τις νηπιαγωγούς περιορίστηκαν, κατά κύριο λόγο, γενικά στο πολύ μικρό και το μέγεθος (π.χ.
αναζήτηση μικρών αντικειμένων ή σύγκριση μεγεθών σε μικρή κλίμακα), στον μικρόκοσμο των εντόμων (π.χ. τη μυρμηγκοφωλιά, τις αράχνες, τον κύκλο ζωής της
πεταλούδας) και στα μικρόβια (π.χ. πως αρρωσταίνουμε;).
Συγκεκριμένα, από τις 39 δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν, οι 33 ανέφεραν
την παρατήρηση μικρών αντικειμένων (π.χ. κόκκων άμμου) ή και μέρη μεγαλύτε-
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ρων αντικειμένων (π.χ. ιστών από φύλλα) με το μεγεθυντικό φακό ή το μικροσκόπιο
είτε σαν αυτούσια δραστηριότητα είτε σαν ένα μικρό μέρος της όλης διδασκαλίας.
Οι 12 δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν είχαν και ένα κομμάτι που αφορούσε: α)
στην ταξινόμηση των αντικειμένων ανά μέγεθος (μικρό-μεγάλο, ορατό/ μη ορατό με
γυμνό μάτι), β) στη σύγκριση αντικειμένων ή αναπαραστάσεις των αντικειμένων
(ζωγραφιές) ανάλογα το μέγεθος, διατυπώνοντας τις ομοιότητες και τις διαφορές
τους, γ) στη διατύπωση υποθέσεων (π.χ. τι νομίζετε ότι κάνει ένας μεγεθυντικός φακός; ή ποια αντικείμενα θεωρείτε πως δεν φαίνονται χωρίς το μικροσκόπιο;) και δ)
στη μέτρηση αντικειμένων (π.χ. πόσο μικρά είναι τα μυρμήγκια;). Οι 11 σχεδιασμοί
διδασκαλίας, αφορούσαν είτε εξολοκλήρου είτε σαν μικρό μέρος της όλης διαδικασίας δραστηριότητες όπως η ζωγραφική, η ανάγνωση σχετικών παραμυθιών, η δημιουργίας ιστοριών, η δραματοποίηση, η παρακολούθηση βίντεο, η επίδειξη εικόνων και το παιχνίδι. Τέλος, οι 18 σχεδιασμοί δραστηριοτήτων αφορούσαν διερευνήσεις των ίδιων των παιδιών σχετικά με τα μικροσκοπικά μεγέθη ή τον μικρόκοσμο.
Πιο αναλυτικά, σε αυτές αναφέρθηκαν χαρακτηριστικά οι φράσεις: «να ρωτήσουν
τα παιδιά τι θέλουν να μάθουν», «αναζήτηση μικρών αντικειμένων στην αυλή και
την τάξη», «να κάνουν έρευνα για το πιο είναι το πιο μικρό αντικείμενο στην τάξη»,
«αναζήτηση από τα παιδιά πληροφοριών και εικόνων στο διαδίκτυο, σε εγκυκλοπαίδειες και σε σχετικά βιβλία», «εντοπισμός και καταγραφή αποριών των παιδιών», «να διατυπώσουν τα παιδιά τις απορίες τους», «να κάνουν ερωτήσεις στο
γιατρό για το πώς αρρωσταίνουμε», «εξαγωγή συμπερασμάτων», «παρουσίαση ευρημάτων από τα παιδιά».
Επομένως, το 36% απάντησε σωστά, το 42% απάντησε λάθος και ένα 22%
δεν απάντησε καθόλου στην ερώτηση (βλ. Πίνακα 15). Από αυτούς που δεν απάντησαν, κάποιοι υποστήριξαν ότι δεν γνωρίζουν και κάποιοι φάνηκε ότι δεν είχαν
διάθεση να σκεφτούν κάποια δραστηριότητα.
Πίνακας 15: Ερώτηση 14
Συχνότητα

Ποσοστό

Δεν απάντησε

11

22,0

Σωστό

18

36,0

Λάθος

21

42,0

Σύνολο

50

100,0
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4.7 Γνώσεις νηπιαγωγών για το νάνο και τη νανοτεχνολογία
Σχετικά με την ερώτηση 16, για το αν γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί τον όρο
«νάνο», το 70% του δείγματος απάντησε θετικά και το 26% απάντησε αρνητικά (βλ.
Πίνακα 17). Ένα 4% των συμμετεχόντων δεν απάντησε στην ερώτηση.
Πίνακας 17: Ερώτηση 16
Συχνότητα

Ποσοστό

Όχι

13

26,0

Ναι

35

70,0

Σύνολο

48

96,0

2

4,0

50

100,0

Δεν απάντησαν
Σύνολο

Η 17η ερώτηση του ερωτηματολογίου αποτελείται από δύο σκέλη. Το πρώτο
αφορά το αν γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί τι σημαίνει ο όρος «νανοτεχνολογία» και το
δεύτερο σκέλος, αν γνωρίζουν να περιγράψουν σύντομα το περιεχόμενο του όρου.
Σχετικά με το πρώτο σκέλος της ερώτησης η πλειοψηφία των συμμετεχόντων
νηπιαγωγών με ποσοστό 58% απάντησε ότι γνωρίζει τι σημαίνει «νανοτεχνολογία»
και το 38% ότι δεν γνωρίζει (βλ. Πίνακα 18 και Γράφημα 2).
Πίνακας 18 : Ερώτηση 17α
Συχνότητα

Ποσοστό

Όχι

19

38,0

Ναι

29

58,0

Σύνολο

48

96,0

2

4,0

50

100,0

Δεν απάντησαν
Σύνολο
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Γράφημα 2: Γνωρίζουν οι νηπιαγωγοί τον όρο νανοτεχνολογία;
Σχετικά με το δεύτερο σκέλος της ερώτησης 17, ένα 40% του δείγματος απάντησε περιγράφοντας τον όρο «νανοτεχνολογία» σωστά και ένα 20% απάντησε λάθος (βλ. Πίνακα 19). Ως σωστές καταγράφηκαν απαντήσεις που προσέγγιζαν αρκετά
τον επιστημονικό ορισμό και είχαν μέσα τους όρους «τεχνολογία», «επιστήμη»,
«νάνο», «μικρή κλίμακα», «μικροσκοπικό», «πολύ μικρή διάσταση», «νανοϋλικά»,
«νανοδομή», «μικρά μεγέθη», «εφαρμογές» και περιέγραφαν με απλά λόγια και σαφήνεια τον όρο «νανοτεχνολογία».
Λάθος χαρακτηρίστηκαν όσες απαντήσεις ήταν ασαφείς ή εκτός θέματος.
Για παράδειγμα, κάποιες απαντήσεις δεν έκαναν καθόλου αναφορά στον όρο και
περιέγραφαν μια εφαρμογή στην Ιατρική που χρησιμοποιεί νανοτεχνολογία, χωρίς
να εξηγεί επί της ουσίας τι είναι η νανοτεχνολογία.
Πίνακας 19: Ερώτηση 17β
Συχνότητα

Ποσοστό

Δεν απάντησε

20

40,0

Σωστό

20

40,0

Λάθος

10

20,0

Σύνολο

50

100,0

Στην ερώτηση 18α, για το αν γνωρίζουν οι συμμετέχοντες νηπιαγωγοί κάποιες
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εφαρμογές της νανοτεχνολογίας, ένα 56% απάντησε θετικά, ένα 40% απάντησε
αρνητικά και ένα 4% δεν απάντησε καθόλου την ερώτηση (βλ. Γράφημα 3).

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Δεν απαντώ

Ναι

Όχι

Γράφημα 3: Γνωρίζουν οι νηπιαγωγοί εφαρμογές της νανοτεχνολογίας;
Στο υποερώτημα 18 α1, για το ποιες εφαρμογές της νανοτεχνολογίας γνωρίζουν αναφέρθηκαν κυρίως επιστημονικοί κλάδοι στους οποίους υπάρχουν εφαρμογές της νανοτεχνολογίας, όπως στην ιατρική, στην βιολογία, στη βιομηχανία, στους
υπολογιστές, στη φυσική, στη χημεία, στην αστρονομία, στη ρομποτική, στο διάστημα, στη φαρμακευτική, στις τηλεπικοινωνίες και λιγότερο σε συγκεκριμένα
προϊόντα π.χ. τις αθλητικές φανέλες, τα καθαριστικά, τα βελτιωτικά στα δομικά υλικά, ένα θεραπευτικό γιλέκο, τα μικροτσίπ, ένα καλσόν για αδυνάτισμα, μίκρορομπότ στην ιατρική χειρουργική, σπρέι για αυτοκίνητα, φίλτρα για καθαρισμό νερού, βαφές για τοίχους προς αποφυγή υγρασίας.
Στο υποερώτημα 18 α2 που αφορούσε την πηγή πληροφόρησης των εκπαιδευτικών για τη νανοτεχνολογία οι εκπαιδευτικοί που απάντησαν θετικά στην ερώτηση 18, απάντησαν και για τις πηγές από όπου έμαθαν σχετικά με τη νανοτεχνολογία Οι επιλογές που δόθηκαν στους συμμετέχοντες ήταν: βιβλία (1), εφημερίδεςπεριοδικά (2), διαδίκτυο (3), τηλεόραση (4) και κινηματογράφος (5). Στο γράφημα 4
φαίνονται συνολικά οι απαντήσεις του δείγματος, καθώς ο κάθε συμμετέχων επέλε-
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ξε ένα ή και περισσότερα μέσα πληροφόρησης και έτσι προέκυψαν πολλοί συνδυασμοί.
60%
50%
40%

30%
20%
10%
0%
Σειρά 1

Βιβλία

ΕφημερίδεςΠεριοδικά

Διαδίκτυο

Τηλεόραση

Κινηματογράφος

14%

22%

48%

22%

6%

Γράφημα 4: Μέσα πληροφόρησης των νηπιαγωγών για τη νανοτεχνολογία
Παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι νηπιαγωγοί αντλούν πληροφορίες για την
νανοτεχνολογία και τις εφαρμογές της κατά κύριο λόγο από το διαδίκτυο. Φαίνεται
να είναι η επικρατέστερη επιλογή καθώς περιλαμβάνεται στους περισσότερους συνδυασμούς που έγιναν. Συχνά εμφανίζεται στους συνδυασμούς αυτούς και ο Τύπος
(εφημερίδες και περιοδικά) αλλά και η τηλεόραση. Επομένως, μπορούμε να πούμε
πως η γνώση που έχουν οι νηπιαγωγοί είναι στα πλαίσια της ενημέρωσης και όχι της
ουσιαστικής μελέτης καθώς λίγοι/ες ήταν αυτοί που απάντησαν ότι διαβάζουν σχετικά βιβλία. Ως ένα βαθμό, αυτό είναι λογικό καθώς τα ενδιαφέροντα των νηπιαγωγών συνήθως είναι διαφορετικά από αυτά που μπορεί να αφορούν τις νέες τεχνολογίες και τις Φυσικές Επιστήμες επειδή προέρχονται κυρίως από ένα πιο θεωρητικό
πλαίσιο.
Στην 19η ερώτηση, η οποία ήταν: «Θεωρείτε πως έχετε γνώσεις σχετικά με
την νανοτεχνολογία;». Το 50% των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών απάντησε καθόλου, το 42% απάντησε λίγες και το 4% αρκετές (βλ. Πίνακα 21). Ένα 4% δεν απάντησε στην ερώτηση. Βλέπουμε εδώ πως οι περισσότεροι νηπιαγωγοί αναγνωρίζουν
πως δεν έχουν επαρκείς ή και καθόλου γνώσεις σχετικά με την νανοτεχνολογία και
όσοι θεωρούν πως έχουν μια ιδέα, δεν νιώθουν αυτοπεποίθηση για αυτή τους τη
γνώση (καθώς επιλέγουν ότι γνωρίζουν λίγα). Λίγοι/ες είναι αυτοί/ες, οι οποίοι υπο-
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στηρίζουν πως έχουν αρκετές γνώσεις σχετικά με την νανοτεχνολογία και αυτό
μάλλον από δικό τους ενδιαφέρον και προσωπικό διάβασμα.
Πίνακας 21: Ερώτηση 19
Συχνότητα

Ποσοστό

Καθόλου

25

50,0

Λίγες

21

42,0

Αρκετές

2

4,0

Σύνολο

48

96,0

2

4,0

50

100,0

Δεν απάντησαν
Σύνολο

Σχετικά με την ερώτηση 21, η οποία αφορά το αν θεωρούν οι εκπαιδευτικοί
πως η νανοτεχνολογία έχει αντίκτυπο στην κοινωνία στο μέλλον, το 32% απάντησε
μεγάλο αντίκτυπο, το 24% πολύ μεγάλο, το 24% αρκετό και ένα 12% μικρό. Ένα 8%
δεν απάντησε στην ερώτηση (βλ. Πίνακα 23). Παρατηρούμε ότι νηπιαγωγοί αν και
δεν θεωρούν πως έχουν γνώσεις σχετικά με την νανοτεχνολογία, αναγνωρίζουν πως
έχει αντίκτυπο στην κοινωνία, καθώς βλέπουν καθημερινά εφαρμογές της παντού.
Πίνακας 23 :Ερώτηση 21
Συχνότητα

Ποσοστό

Δεν απαντώ

4

8,0

Μικρό

6

12,0

Αρκετό

12

24,0

Μεγάλο

16

32,0

Πολύ μεγάλο

12

24,0

Σύνολο

50

100,0

Η 20η ερώτηση που αφορούσε το αν οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ενδιαφέρον να
εισαχθεί η νανοτεχνολογία στην εκπαίδευση. Το 40% του δείγματος το θεωρεί αρκετά ενδιαφέρον, το 34% λίγο ενδιαφέρον, το 8% καθόλου ενδιαφέρον, το 6% πολύ,
το 4% πάρα πολύ και ένα 8% δεν απάντησε στην ερώτηση (βλ. Πίνακα 22).
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Πίνακας 22: Ερώτηση 20
Συχνότητα

Ποσοστό

Δεν Απαντώ

4

8,0

Καθόλου

4

8,0

Λίγο

17

34,0

Αρκετά

20

40,0

Πολύ

3

6,0

Πάρα πολύ

2

4,0

50

100,0

Σύνολο

4.8 Διάθεση των νηπιαγωγών για επιμόρφωση
Στην 22η και τελευταία ερώτηση, η οποία ζητούσε από τους εκπαιδευτικούς
προσχολικής αγωγής να πουν αν θα έπαιρναν μέρος σε έναν κύκλο σεμιναρίων για
να επιμορφωθούν σχετικά με την νανοτεχνολογία στην εκπαίδευση, το 64% του
δείγματος απάντησε θετικά και ένα 30% απάντησε αρνητικά. Ένα 6% δεν απάντησε
καθόλου στην ερώτηση (βλ. Πίνακα 24).
Πίνακας 24: Ερώτηση 22

Συχνότητα
3

Ποσοστό
6,0

Ναι

32

64,0

Όχι

15

30,0

Σύνολο

50

100,0

Δεν απάντησε

Τα αποτελέσματα αυτά είναι θετικά καθώς δείχνουν πως οι νηπιαγωγοί στην
πλειοψηφία τους έχουν την διάθεση να επιμορφωθούν σχετικά με την νανοτεχνολογία
στην εκπαίδευση. Παρόλο που το δείγμα της έρευνας ήταν κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, δείχνει πρόθυμο να συμμετέχει σε σεμινάρια που να αφορούν πιο νέες τεχνολογίες και τρόπους για να μπορέσουν και οι ίδιοι να τις εισάγουν στην διδασκαλία τους.
Αυτό φανερώνει ότι οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα χρόνια εμπειρίας δεν επαναπαύονται σε όσα ήδη γνωρίζουν αλλά αναγνωρίζουν τα κενά που ίσως έχουν οι γνώ-
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σεις τους και επιζητούν την δια βίου μάθηση και πρόοδο, τόσο προσωπική όσο και
επαγγελματική.
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ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
5.1 Απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα
Σχετικά με το πρώτο ερώτημα της εργασίας, αν γνωρίζουν οι Έλληνες νηπιαγωγοί τι είναι το «νάνο» και αν μπορούν να εξηγήσουν βασικές έννοιες που σχετίζονται με την νανοτεχνολογία, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών είναι ενημερωμένη σχετικά με την νανοτεχνολογία. Σε όλες τις σχετικές
ερωτήσεις, η πλειοψηφία ήταν αυτή που απαντούσε θετικά και σωστά σε ό, τι τους
ζητήθηκε. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί φάνηκε να γνωρίζουν τους όρους «νάνο»
και «νανοτεχνολογία» και μπόρεσαν με απλά λόγια να περιγράψουν το περιεχόμενό
τους, καθώς και να σειροθετήσουν σωστά τις μονάδες μέτρησης, όμως δυσκολεύτηκαν στην σειροθέτηση των αντικειμένων. Ακόμη, είχαν τη δυνατότητα να ονομάσουν
κάποιες εφαρμογές της νανοτεχνολογίας στην καθημερινή ζωή αλλά και γενικότερα
γνώριζαν πολλούς τομείς που χρησιμοποιείται η νανοτεχνολογία.
Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι οι νηπιαγωγοί είναι μεν ενήμεροι για το τι σημαίνει «νανοτεχνολογία» ή για της εφαρμογές της αλλά η γνώση τους αυτή δεν τους καλύπτει, καθώς δεν έχουν αυτοπεποίθηση ότι την κατέχουν καλά. Η πλειοψηφία δήλωσε πως δεν έχει ικανοποιητικές γνώσεις γύρω απ’ το θέμα. Υποθέτουμε ότι, ίσως
πολλοί εκπαιδευτικοί που ρωτήθηκαν να απαντήσουν στα σχετικά ερωτήματα για την
νανοτεχνολογία, ασχολήθηκαν για πρώτη φορά με το θέμα και αναζήτησαν κάποιες
πληροφορίες στο διαδίκτυο. Γι’ αυτό προφανώς οι γνώσεις τους δεν παρουσιάζονται
αφομοιωμένες και είναι αποσπασματικές. Επίσης, η πλειοψηφία θεωρεί ότι η νανοτεχνολογία θα έχει αντίκτυπο στην κοινωνία στο μέλλον και μάλιστα πως θα είχε ενδιαφέρον η εισαγωγή της στην εκπαίδευση και είναι πρόθυμη να πάρει μέρος σε επιμορφώσεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με το θέμα. Οπότε, υπάρχει περιθώριο και ανάλογο ενδιαφέρον που μπορεί να διατυπωθεί ως αίτημα για την οργάνωση
συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν και να εξοικειωθούν με τις έννοιες και τις εφαρμογές της νανοτεχνολογίας, ώστε να μπορέσουν μελλοντικά να τις εισάγουν στη διδασκαλία τους.
Ως προς το δεύτερο ερώτημα της έρευνας, σχετικά με το αν και κατά πόσο οι
Έλληνες εκπαιδευτικοί μπορούν να εντάξουν τα μικροσκοπικά μεγέθη στη διδασκαλία τους στο νηπιαγωγείο, τα αποτελέσματα ήταν θετικά. Αναλυτικότερα, η πλειοψηφία των νηπιαγωγών απάντησε πως θα εισήγαγε την έννοια του πολύ μικρού στους
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μαθητές του στο νηπιαγωγείο. Ακόμη, όταν τους ζητήθηκε να σχεδιάσουν κάποιες
δραστηριότητες για το πολύ μικρό, οι περισσότεροι νηπιαγωγοί ανταποκρίθηκαν
στην πρόταση και σχεδίασαν δραστηριότητες σχετικά με τα πολύ μικρά πράγματα και
τον μικρόκοσμο, ανάλογα με τα διάφορα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες τους. Αναφέρθηκαν, μεταξύ των άλλων, δραστηριότητες παρατήρησης αντικειμένων με μεγεθυντικό φακό ή μικροσκόπιο, ταξινομήσεις και συγκρίσεις αντικειμένων ανάλογα με
το μέγεθος καθώς και παιχνίδια μουσικοκινητικής και δραματοποίησης με σκοπό να
εμπλέξουν τα παιδιά με ευχάριστο τρόπο σε πιο δύσκολες έννοιες. Επίσης, όταν ζητήθηκε από τους νηπιαγωγούς να σκεφτούν τρόπους για να εισάγουν τα παιδιά στην
έννοια του πολύ μικρού και να βοηθήσουν την σκέψη τους, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί έπιασαν αρκετά καλά σκορ δείχνοντας την ικανότητά τους, την δημιουργική
τους σκέψη και την θετική διάθεσή τους να εισάγουν τα παιδιά στις σχετικές έννοιες
και να ενισχύσουν τις εμπειρίες τους και τις γνώσεις τους για πραγματικότητες που
δεν μπορούν να δουν με γυμνό μάτι. Και σε αυτές τις δραστηριότητες, προτιμήθηκαν
περισσότερο βιωματικές διαδικασίες που ενέπλεκαν τα παιδιά σε κάποιου είδους έρευνα για τα πολύ μικρά πράγματα αλλά και σχετικά με αυτά που τα ίδια θα ήθελαν
να μάθουν. Η συζήτηση και η χρήση εποπτικού υλικού ήταν απαραίτητη εφόσον η
πλειοψηφία επέλεξε να την συμπεριλάβει ως σημαντικό στοιχείο, που θα βοηθήσει τα
παιδιά να γνωρίσουν έναν κόσμο που δεν τον ξέρουν επειδή δεν είναι ορατός.
Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως τα παιδιά
προσχολικής ηλικίας είναι παρατηρητικά και μπορούν να ασχοληθούν με τα μικρά
πράγματα αλλά κυρίως με όσα είναι μεν μικρά αλλά ορατά. Αυτό προκύπτει από τις
αντιλήψεις τους σχετικά με ποιο θεωρούν τα παιδιά ως το μικρότερο πράγμα ή το
πόσο μικρά πράματα μπορούν να παρατηρήσουν τα παιδιά. Οι νηπιαγωγοί γνωρίζουν ότι τα μικρά παιδιά είναι επηρεασμένα από τις αισθήσεις τους και είναι λογικό
το πιο μικρό αντικείμενο που μπορούν να παρατηρήσουν να συμπίπτει με το πιο μικρό αντικείμενο που μπορούν να σκεφτούν. Η αντίληψη αυτή των νηπιαγωγών συγκλίνει με τα ευρήματα άλλων ερευνών (Magana et al., 2012, Tretter et al., 2006,
Waldron et al., 2006), όπου διαπιστώνεται πως τα μικρά παιδιά δεν έχουν γνώση για
όσα δεν μπορούν να δουν και κατανοούν καλύτερα τις διαφορές στα μεγέθη σε μεγάλη κλίμακα.
Όσον αφορά το τρίτο ερώτημα της παρούσας εργασίας, σχετικά με το αν και
κατά πόσο οι Έλληνες νηπιαγωγοί γνωρίζουν και χρησιμοποιούν την διερευνητική
μέθοδο διδασκαλίας σε σχετικά θέματα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ενώ η πλειο-
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ψηφία απάντησε ότι γνωρίζει και εφαρμόζει συχνά την διερευνητική μέθοδο διδασκαλίας, στην πραγματικότητα δεν φαίνεται να ξέρει επακριβώς ποια είναι και ποιες
είναι οι βασικές αρχές της. Μετά από μελέτη των δραστηριοτήτων, σχετικά με το πολύ μικρό, που οργανώθηκαν από τους συμμετέχοντες, παρατηρήθηκε ότι οι περισσότερες δραστηριότητες που παρουσιάστηκαν δεν στηρίζονταν στις αρχές της διερευνητικής μεθόδου αλλά ήταν είτε δασκαλοκεντρικές, είτε μαθητοκεντρικές χωρίς συγκεκριμένη στοχοθεσία αλλά απλά με κάποια ή και καθόλου στοιχεία διερεύνησης. Για
παράδειγμα, υπήρχαν δραστηριότητες που περιέγραφαν απλά την παρατήρηση μικρών αντικειμένων με μεγεθυντικό φακό ή την επίδειξη κάποιου αντικειμένου στο
μικροσκόπιο χωρίς να εμπλέκουν τα ίδια τα παιδιά σε διερευνήσεις. Οι εκπαιδευτικοί,
και κυρίως μεγαλύτερων ηλικιών, φαίνεται ότι δεν έχουν ξεκαθαρισμένη άποψη και
γνώση για τη διερευνητική μέθοδο σε σχέση με τους νεότερους συναδέλφους τους.
Παρ’ όλα αυτά, υπήρξε και ένα σημαντικό ποσοστό (36%), το οποίο απάντησε σωστά, σχεδιάζοντας οργανωμένες δραστηριότητες με αρχή, μέση και τέλος και
συγκεκριμένους στόχους. Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι της διερευνητικής μάθησης, όπως η παρατήρηση, η επίλυση προβλήματος, η
μέτρηση και η ταξινόμηση. Οι νηπιαγωγοί λοιπόν, που απάντησαν ότι έχουν γνώση
και πραγματικά εφαρμόζουν το διερευνητικό μοντέλο διδασκαλίας είναι πολλοί λιγότεροι από αυτούς που αρχικά απάντησαν θετικά αλλά στο σχέδιο διδασκαλίας βγήκαν
εκτός θέματος. Τα ευρήματα αυτά παρουσιάζουν ομοιότητες με αυτά άλλων ερευνών
για το ίδιο θέμα (Daly et al, 2007, Bryan et al.2007). Διαπιστώθηκε και εκεί ότι ενώ
οι εκπαιδευτικοί δήλωναν ότι γνώριζαν τη διερευνητική μέθοδο διδασκαλίας, λίγοι
οργάνωναν τη διδασκαλία τους με βάση τις αρχές της διερεύνησης. Μάλιστα, παρατηρήθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν την αντίληψη ότι η μέθοδος διερεύνησης αφορά
την ανακάλυψη και είναι μαθητοκεντρική, σε αντίθεση με τις βασικές αρχές σύμφωνα με τις οποίες η διερευνητική μέθοδος είναι πολυδιάστατη και χαρακτηρίζεται από
συνεχή εναλλαγή κατεύθυνσης μαθητή-εκπαιδευτικού (Daly et al, 2007, Bryan et
al.2007).
5.2 Περιορισμοί της έρευνας και προτάσεις βελτίωσης
Οι περιορισμοί της παρούσας έρευνας έγκεινται κυρίως στο ερευνητικό εργαλείο. Το αρχικό δείγμα υπολογιζόταν πολύ μεγαλύτερο από αυτό που τελικά ανταποκρίθηκε και έδωσε απαντημένα ερωτηματολόγια καθότι το θέμα ξάφνιαζε και οι ερωτήσεις φάνηκε να είναι απαιτητικές. Το ερωτηματολόγιο στήθηκε εξαρχής, καθώς δεν
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βρέθηκε ανάλογο έτοιμο ερωτηματολόγιο, δοκιμασμένο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην παρούσα έρευνα. Το γεγονός ότι είχε πολλές ανοιχτές ερωτήσεις δυσκόλευε τους συμμετέχοντες να απαντήσουν ή και όταν έδιναν κάποια απάντηση κάποιες φορές ερμηνευόταν με δυσκολία από την ερευνήτρια (π.χ. στην περιγραφή των
δραστηριοτήτων). Ακόμη, η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν έγινε παρουσία
της ερευνήτριας, αλλά μοιράστηκε με σκοπό να επιστραφεί απαντημένο, οπότε και
πολλοί δεν απάντησαν. Σε προτεινόμενη συνέχιση της έρευνας, θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες συνεντεύξεις για την συλλογή πληροφοριών πιο άμεσα και κατανοητά
τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τους ερευνητές.
Επίσης, μια πρόταση για περεταίρω διερεύνηση αφορά τη δημιουργία μιας
μαθησιακής σειράς σχετική με τα μικροσκοπικά μεγέθη και την κλίμακα και εφαρμογής της σε ελληνικά νηπιαγωγεία, ώστε να αξιολογηθεί αν και κατά πόσο, τα παιδιά
της προσχολικής ηλικίας μπορούν όντως να κατανοήσουν τέτοιες έννοιες και να ξεφύγουν από τον περιορισμό των αισθήσεών τους. Παράλληλα, να διαπιστωθεί αν οι
εκπαιδευτική προσχολικής αγωγής έχουν την ικανότητα και τον τρόπο στην πράξη να
ασχοληθούν με τέτοια ζητήματα στην τάξη τους στο νηπιαγωγείο.
Τέλος, σαν περιορισμός της έρευνας θεωρείται και η ελλιπής βιβλιογραφία
καθώς η βιβλιογραφική επισκόπηση που έγινε αφορούσε κυρίως έρευνες σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς δεν υπάρχουν έρευνες που να απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής για τα σχετικά
θέματα. Έχουν αρχίσει να γίνονται έρευνες για το δημοτικό και σε ελληνικό έδαφος
και αυτό είναι αισιόδοξο και δείχνει πως υπάρχει ενδιαφέρον προς αυτή την κατεύθυνση από την επιστημονική κοινότητα.
5.3 Προτάσεις για διδασκαλία
Όπως τονίστηκε παραπάνω, έχει ιδιαίτερη σημασία για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας να εισαχθούν στις έννοιες της διάστασης και του μεγέθους. Όταν τα
παιδιά αρχίσουν να διακρίνουν τα διάφορα μεγέθη, το μικρό από το μεγάλο, το μέτριο από το πολύ μικρό, το πάρα πολύ μικρό από το ελάχιστο, εκπαιδεύονται για τον
κόσμο μέσα στον οποίο θα ζήσουν. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να οργανώσουν
το κατάλληλο περιβάλλον μάθησης και να δώσουν κίνητρα στα παιδιά για να καταφέρουν να κατακτήσουν αυτές τις έννοιες.
Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από διάφορα παιχνίδια, την προσεκτική παρατήρηση και τη σύγκριση διαφόρων αντικειμένων, ζώων, φυτών, παιχνιδιών, ανθρώπων
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αλλά και μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες ή σχέδια εργασίας από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος έχει λάβει υπόψιν του τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Χρειάζεται,
καταρχήν, να αρχίσουν τα παιδιά να εξοικειώνονται με το λεξιλόγιο των διαφόρων
μεγεθών: Πολύ μικρό, μικρό, μεγαλύτερο, μεγάλο, πολύ μεγάλο, τεράστιο, κοντό,
πολύ κοντό, μεσαίο, ψηλό, πολύ ψηλό. Οι έννοιες αυτές αρχικά φαίνονται αφηρημένες, αλλά στη συνέχεια μέσα από το παιχνίδι και τις εκπαιδευτικές διαδικασίες αρχίζουν να έχουν νόημα για τα παιδιά.
Η διδασκαλία του πολύ μικρού στην τάξη του νηπιαγωγείου μπορεί να ενταχθεί σε διάφορες θεματικές ενότητες. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια θέματα για
σχέδια εργασίας (project) που θα είχαν ενδιαφέρον για τα παιδιά: «Το σώμα μου»,
«Τα μικρόβια», «Ο μικρόκοσμος των εντόμων». Σκοπός αυτών των σχεδίων εργασίας
είναι να ενισχυθούν οι εμπειρίες και οι γνώσεις των παιδιών για το ότι υπάρχει και
ένας κόσμος που τα μάτια μας δεν μπορούν να τον δουν. Για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να εισάγει τα παιδιά στην έννοια του μικρόκοσμου, καλό θα ήταν να δείξει κάποια σχετικά βίντεο ή φωτογραφίες και με τις κατάλληλες ερωτήσεις να παρακινήσει
τα παιδιά να σκεφτούν.
Σχετικά με το θέμα «Το σώμα μου», υπάρχουν αξιόλογα βίντεο ή animation
από εσωτερικές λειτουργίες του σώματός μας ή την ανάπτυξη ενός εμβρύου μέσα
στην κοιλιά της μητέρας, τα οποία θα μπορούσαν να παρουσιαστούν στην τάξη. Τα
παιδιά έτσι βλέπουν τι υπάρχει μέσα σε ένα ανθρώπινο σώμα και αρχίζουν να κατανοούν πως και τα ίδια αποτελούνται από πολύ μικρά «πράγματα» (τα κύτταρα). Με
αφορμή τέτοιου είδους βίντεο τα παιδιά μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για
τη δομή του σώματος (εσωτερική και εξωτερική) και να βρουν έτσι απαντήσεις σε
απορίες και ερωτήματα που τους δημιουργήθηκαν. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να τονίσει τη σημασία των πολύ μικρών “πραγμάτων”, που παρόλο δεν τα βλέπουμε, υπάρχουν και είναι σημαντικά για την λειτουργία του σώματός μας.
Με βάση όλα τα παραπάνω, μπορούν να πραγματοποιηθούν πολλές δραστηριότητες σχετικά με το μέγεθος και τη διάσταση. Για παράδειγμα, η παρατήρηση μιας
πληγής όπου τρέχει αίμα, από έναν μαθητή που χτύπησε στην αυλή, μπορεί να αποτελέσει αφορμή για μια σειρά δραστηριοτήτων σχετικά με το κυκλοφορικό σύστημα,
όπου τα παιδιά μπορούν να γνωρίσουν λίγο καλύτερα τι συμβαίνει στο ίδιο τους τον
οργανισμό. Τα παιδιά μπορούν να παρατηρήσουν με μεγεθυντικό φακό μια σταγόνα
αίμα πάνω σε γυαλί και να διαπιστώσουν ότι υπάρχουν σε αυτή μικρότερα στοιχεία.
Δραστηριότητες αποτελούν και η μέτρηση του ύψους και του βάρους των παιδιών
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από τα ίδια και η σύγκρισή τους, ή το ταξίδι της τροφής, δηλαδή «που πάει το μήλο
αφού το φάμε;» και πολλά άλλα τα οποία ενδιαφέρουν τα ίδια τα παιδιά.
Σχετικά με το θέμα « Τα μικρόβια», τα παιδιά μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για το πώς και το γιατί αρρωσταίνουμε. Μέσα από βίντεο και εικόνες να
γνωρίσουν πως μοιάζουν τα μικρόβια και πως λειτουργούν. Μπορεί ο εκπαιδευτικός
να οργανώσει επίσκεψη σε ένα μικροβιολογικό εργαστήριο και τα παιδιά να δουν από
κοντά μέσω μικροσκοπίου τους ιούς και τα μικρόβια και να λύσουν πολλές απορίες
τους. Και εδώ υπάρχει η δυνατότητα πληθώρας σχετικών δραστηριοτήτων που βοηθούν το παιδί να εξοικειωθεί με έναν κόσμο που υπάρχει αλλά με γυμνό μάτι δεν
μπορεί να τον δει. Για παράδειγμα, η προσωπική μας υγιεινή και γιατί είναι απαραίτητη, αποτελεί καλή αφορμή για να μιλήσουμε για τα μικρόβια και για το ότι ενώ δεν
τα βλέπουμε, υπάρχουν και θα πρέπει να τα «ξεφορτωνόμαστε» πλένοντας τα χέρια
μας συχνά, βουρτσίζοντας τα δόντια μας καθημερινά και κάνοντας μπάνιο. Τα παιδιά
έτσι αρχίσουν σιγά σιγά να αντιλαμβάνονται την έννοια του μικροσκοπικού από
πράγματα που τους είναι γνωστά και καθημερινά.
«Ο μικρόκοσμος των εντόμων» είναι και αυτός μια ενότητα που προκαλεί ενθουσιασμό στα παιδιά και προσφέρει πολλές ευκαιρίες για τη διδασκαλία του πολύ
μικρού. Η παρακολούθηση βίντεο με μικροκάμερες που δείχνουν το εσωτερικό μιας
φωλιάς μυρμηγκιών ή ενός μελισσιού μέσα στην κυψέλη είναι μια καλή ευκαιρία για
τα παιδιά να διερευνήσουν ό,τι τους κάνει εντύπωση από αυτόν τον μικρόκοσμο.
Μπορούν μέσω της παρατήρησης των εντόμων στην αυλή του σχολείου με μεγεθυντικούς φακούς να έρθουν λίγο πιο κοντά σε κάτι που καθημερινά έβλεπαν αλλά ίσως
δεν έδειχναν ιδιαίτερη σημασία. Γνωρίζουν έτσι, πως υπάρχει ένας κόσμος πολύ μικρότερος από τον δικό μας, στον οποίο συνυπάρχουν κοινωνίες εντόμων σαν και τη
δική μας.
Μια πιθανή δραστηριότητα με θέμα τον μικρόκοσμο των εντόμων είναι ο εκπαιδευτικός μαζί με τα παιδιά να καλέσουν έναν μελισσοκόμο στην τάξη για να τους
μιλήσει για την κοινωνία της μέλισσας ή πως φτιάχνεται το μέλι και τα παιδιά να θέσουν τα ερωτήματά τους. Για παράδειγμα, η μικροσκοπική γύρη, η οποία μαζεύεται
σε κόκκους και επεξεργάζεται από τις μέλισσες μας δίνει το μέλι που τρώμε στο πρωινό μας. Τα παιδιά μπορούν να δουν την γύρη σε κόκκους και να λύσουν όποιες απορίες τους δημιουργηθούν. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες μέσα από αυτές τις θεματικές
ενότητες τα παιδιά να ασχοληθούν με το μέγεθος και τη διάσταση. Να συγκρίνουν
ένα μικρό έντομο με ένα πιο μεγάλο κ.α. Και εδώ τονίζεται ο τρόπος με τον οποίο ο
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εκπαιδευτικός παρακινεί τα παιδιά να σκεφτούν πως τα μικρά πράγματα (εδώ έντομα)
παρόλο που είναι μικρά και δεν φαίνονται, αποτελούν σημαντικά μέρη του κόσμου
που μας περιβάλει.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ερωτηματολόγιο
Η έρευνα αυτή εκπονείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα της μεταπτυχιακής εργασίας με θέμα τις αντιλήψεις των νηπιαγωγών σχετικά με την εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογιών και
συγκεκριμένα της νανοτεχνολογίας στην εκπαίδευση. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο.
Παρακαλούμε να απαντήσετε με ειλικρίνεια. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

1.
2.
3.

Φύλο:
Άνδρας
Γυναίκα
Ηλικία: ………
Επίπεδο εκπαίδευσης: (Κυκλώστε την απάντησή σας)
α) Απόφοιτος Παιδαγωγικής Ακαδημίας
β) Απόφοιτος Πανεπιστημίου
γ) Μεταπτυχιακό
δ) Διδακτορικό

4.

Χρόνια εμπειρίας:………

5.

Ποιο νομίζετε ότι θεωρούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας ως το μικρότερο πράγμα;
………………………………………………………………………………

6.

Διδάσκετε στα παιδιά προσχολικής ηλικίας για το μέγεθος (μικρό- μεγάλο); (Κυκλώστε την απάντησή σας)

α) Τίποτα
β) Λίγα
γ) Αρκετά
δ) Πολλά
ε) Πάρα πολλά
7.

Ποιο νομίζετε ότι είναι το πιο μικρό πράγμα που μπορούν να παρατηρήσουν τα
παιδιά; (Συμπληρώστε τα κενά)
α. Σε μια εικόνα του τοίχου:……………………………………………………………………………………
β. στην αίθουσα διδασκαλίας:…………………………………………………………………………………
γ. στην αυλή του Νηπιαγωγείου:………………………………………………………………………………

8.

Ποιο είναι το πιο μικρό πράγμα που μπορείτε να σκεφτείτε;
………………………………………………………………………

9.

Ποιο είναι το πιο μικρό πράγμα που μπορείτε να παρατηρήσετε;
………………………………………………………………………
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10.

Τοποθετήστε στη σωστή σειρά από το μεγαλύτερο στο μικρότερο τους όρους: μικρόβιο, μόριο, άτομο, κόκκος άμμου.
…………………………………………………………………………

11.

Θα εισάγατε την έννοια του πολύ μικρού στους μαθητές σας στο νηπιαγωγείο; (Κυκλώστε και δικαιολογήστε την απάντησή σας)

α) Όχι
β) Ίσως όχι
γ) Ίσως ναι
δ) Ναι
Αιτιολόγηση:……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
12.

1] α) Με ποιο τρόπο θα ενισχύατε τις εμπειρίες και τις γνώσεις των παιδιών για το
ότι υπάρχει και έναν κόσμος που τα μάτια μας δεν μπορούν να τον δουν;
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
β) Τι θα δείχνατε στα παιδιά για να τα εισάγετε στην έννοια του μικρόκοσμου;
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
γ) Τι θα τους λέγατε για τα πολύ μικρά πράγματα ;
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
δ) Τι θα ρωτούσατε για να παρακινήσετε να σκεφτούν ;
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2]Περιγράψτε επιγραμματικά 1-2 δραστηριότητες που θα πραγματοποιούσατε.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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13.

Χρησιμοποιείτε την διερευνητική- ανακαλυπτική μάθηση στη διδασκαλία; (Κυκλώστε την απάντησή σας)

α) Ποτέ
β) Σπάνια
γ) Συχνά
δ) Πολύ συχνά
ε) Συνέχεια
14.

Παρακαλώ, μπορείτε να σχεδιάστε μια διδασκαλία για το πολύ μικρό στηρίζοντάς
την στη διερεύνηση; (Πιθανές λέξεις κλειδιά: μεγεθυντικός φακός, παρατήρηση, έρευνα)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

15.

Τοποθετήστε στη σωστή σειρά από το μεγαλύτερο στο μικρότερο τους όρους:
mm(χιλιοστό), μm(μικρόμετρο), nm(νανόμετρο),cm(εκατοστό).
…………………………………………………………………………………………………

16.

Γνωρίζετε τον όρο «νάνο»; (Κυκλώστε την απάντησή σας)
α) Ναι
β) Όχι

17.

Γνωρίζετε τι σημαίνει ο όρος «νανοτεχνολογία»; (Κυκλώστε την απάντησή σας)
α) Ναι
β) Όχι
α1)Αν ναι, περιγράψτε σύντομα το περιεχόμενο του όρου:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

18.

Γνωρίζετε κάποιες εφαρμογές της νανοτεχνολογίας; (Κυκλώστε την απάντησή σας)
α) Ναι
β) Όχι
α1) Αν ναι, ποιες:………………………………………………………………………………………………………
α2)Αν ναι, από πού γνωρίζετε για την νανοτεχνολογία; (Κυκλώστε την απάντησή σας)
I.
Βιβλία
II.
Εφημερίδες- Περιοδικά
III.
Διαδίκτυο
IV.
Τηλεόραση
V.
Κινηματογράφο
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19.

Θεωρείτε πως έχετε γνώσεις σχετικά με την νανοτεχνολογία; (Κυκλώστε την απάντησή
σας)

α) Καθόλου
β) Λίγες
γ) Αρκετές
δ) Πολλές
ε) Πάρα πολλές
20.

Θεωρείτε ενδιαφέρον να εισαχθεί η νανοτεχνολογία στην εκπαίδευση; (Κυκλώστε
την απάντησή σας)

α) Καθόλου
β) Λίγο
γ) Αρκετά
δ) Πολύ
ε) Πάρα πολύ
21.

Θεωρείτε πως η νανοτεχνολογία έχει αντίκτυπο στην κοινωνία στο μέλλον; (Κυκλώστε την απάντησή σας)

α) Καθόλου
β) Μικρό
γ) Αρκετό
δ) Μεγάλο
ε) Πολύ μεγάλο
22.

Θα παίρνατε μέρος σε έναν κύκλο σεμιναρίων για να επιμορφωθείτε σχετικά με την
νανοτεχνολογία στην εκπαίδευση; (Κυκλώστε την απάντησή σας)
α) Ναι
β) Όχι
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Πίνακας 1- Κωδικοποίηση των απαντήσεων
Μεταβλητή
Φύλο

Ηλικία

Πίνακας κωδικοποίησης
Αριθμός Τιμή
1
2
0
1
2
3
4
5
0

Εκπαιδευτικό Επίπεδο

Έτη Εμπειρίας

Ερώτηση 5

Ερώτηση 6

1
2
3
4
x
0
1
2
3
1
2
3
4

Ερώτηση 8

5
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Ερώτηση 9

1
2
3

Ερώτηση 7α

Ερώτηση 7β

Ερώτηση 7γ

Ερώτηση 10

0
1
2

Άντρας
Γυναίκα
Δεν απαντώ
20 έως 25 ετών
26 έως 30 ετών
31 έως 35 ετών
36 έως 40 ετών
41 και άνω
Δεν απαντώ

Απόφοιτος παιδαγωγικής ακαδημίας
Απόφοιτος πανεπιστημίου
Μεταπτυχιακό
Διδακτορικό
Απαρίθμηση ετών
Δεν απαντώ
Μικροσκοπικό
Μικρό
Μεσαίο
Τίποτα
Λίγο
Αρκετά
Πολλά
Πάρα πολλά
Μικρό
Μεσαίο
Μεγάλο
Μικρό
Μεσαίο
Μεγάλο
Μικρό
Μεσαίο
Μεγάλο
Νανοσκοπικό και μικρότερο
Μικροσκοπικό
Μικρό - ορατό
Νανοσκοπικό και μικρότερο
Μικροσκοπικό
Μικρό - ορατό
Δεν απαντώ
ΣΩΣΤΟ
ΛΆΘΟΣ
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Ερώτηση 11

Ερώτηση 12

Ερώτηση 13

Ερώτηση 14

Ερώτηση 15
Ερώτηση 16
Ερώτηση 17α
Ερώτηση 17β

Ερώτηση 18

Ερώτηση 19

Ερώτηση 20

Ερώτηση 21

Ερώτηση 22

1
2
3
4
0
1 έως 8
1
2
3
4
5
0
1
2
0
1
2
0
1
0
1
0
1
2
0
1
2
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2

Όχι
Ίσως όχι
Ισως ναι
Ναι
Λάθος/Δεν απάντησε καθόλου
Αξιολόγηση των απαντήσεων με άριστα το 8
Ποτέ
Σπάνια
Συχνά
Πολύ συχνά
Συνέχεια
Δεν απαντώ
ΣΩΣΤΌ
ΛΆΘΟΣ
Δεν απαντώ
ΣΩΣΤΌ
ΛΆΘΟΣ
Όχι
Ναι
Όχι
Ναι
Δεν απαντώ
ΣΩΣΤΟ
ΛΆΘΟΣ
Δεν απαντω
Ναι
Όχι
Καθόλου
Λίγες
Αρκετές
Πολλές
Πάρα πολλές
Δεν απαντώ
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ
Δεν απαντω
Καθόλου
Μικρό
Αρκετό
Μεγάλο
Πολύ Μεγάλο
Δεν απαντω
Ναι
Όχι

Ενδεικτικά Απαντημένα Ερωτηματολόγια
Ερωτηματολόγιο (31)
Η έρευνα αυτή εκπονείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα μεταπτυχιακής εργασίας με θέμα τις
αντιλήψεις των νηπιαγωγών σχετικά με την εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογιών και συγκεκριμένα της νανοτεχνολογίας στην εκπαίδευση. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Παρακαλούμε να απαντήσετε με ειλικρίνεια. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.
1. Φύλο:
Άνδρας
Γυναίκα
2.
Ηλικία: 25……
3.
Επίπεδο εκπαίδευσης: (Κυκλώστε την απάντησή σας)
α) Απόφοιτος Παιδαγωγικής Ακαδημίας
β) Απόφοιτος Πανεπιστημίου
γ) Μεταπτυχιακό
δ) Διδακτορικό
4.

Χρόνια εμπειρίας:2…

5.

Ποιο νομίζετε ότι θεωρούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας ως το μικρότερο πράγμα;
Κάποιο έντομο………………………………………………………………………………

6.

Διδάσκετε στα παιδιά προσχολικής ηλικίας για το μέγεθος (μικρό- μεγάλο);(Κυκλώστε την απάντησή σας)
α)Τίποτα
β)Λίγα
γ)Αρκετά
δ)Πολλά
ε)Πάρα πολλά

7.

Ποιο νομίζετε ότι είναι το πιο μικρό πράγμα που μπορούν να παρατηρήσουν τα
παιδιά;(Συμπληρώστε τα κενά)
α. Σε μια εικόνα του τοίχου: τα μάτια από μια εικόνα…………………………
β. στην αίθουσα διδασκαλίας: ένα μικρό παιχνίδι……………………………………
γ. στην αυλή του Νηπιαγωγείου: ένα μυρμήγκι……………………………

8.

Ποιο είναι το πιο μικρό πράγμα που μπορείτε να σκεφτείτε;
ένα κυτταρο

9.

Ποιο είναι το πιο μικρό πράγμα που μπορείτε να παρατηρήσετε;
μια κουκκίδα………………………………………………………………………
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10.

Τοποθετήστε στη σωστή σειρά από το μεγαλύτερο στο μικρότερο τους όρους: μικρόβιο, μόριο, άτομο, κόκκος άμμου.
κόκκος άμμου> μικρόβιο> μόριο> άτομο………………………………………………

11.

Θα εισάγατε την έννοια του πολύ μικρού στους μαθητές σας στο νηπιαγωγείο; (Κυκλώστε και δικαιολογήστε την απάντησή σας)

α) Όχι
β)Ίσως όχι
γ) Ίσως ναι
δ)Ναι
Αιτιολόγηση: Γιατί και τα ίδια είναι περίεργα για κάθε τι μικρό. Τους αρέσει να παρατηρούν μικρά πράγματα και να ψάχνουν έντομα στην αυλή.
12.

1] α) Με ποιο τρόπο θα ενισχύατε τις εμπειρίες και τις γνώσεις των παιδιών για το
ότι υπάρχει και έναν κόσμος που τα μάτια μας δεν μπορούν να τον δουν;
Θα τους έδειχνα εικόνες από γνωστά πράγματα αλλά με ζουμ πχ, ένα φύλλο αλλά
με ζουμ για να φαίνονται οι ραβδώσεις, ή ένα έντομο με ζουμ στα μάτια του ή στις
κεραίες τους. Θα κάναμε συζήτηση ότι αν και δεν τις βλέπουμε αυτές τις λεπτομέρειες υπάρχουν.
β) Τι θα δείχνατε στα παιδιά για να τα εισάγετε στην έννοια του μικρόκοσμου;
Ένα ντοκιμαντερ με εικόνες από τη φύση με μικροκάμερες, όπου δείχνουν από πολύ κοντά έντομα και τις φωλιές τους.
γ) Τι θα τους λέγατε για τα πολύ μικρά πράγματα ;
Ότι μπορεί να είναι μικρά αλλά είναι σημαντικά.
δ)Τι θα ρωτούσατε για να παρακινήσετε να σκεφτούν ;
Αν έχουν σκεφτεί πως και τα ίδια είναι φτιαγμένα από πολύ μικρά πράγματα: τα
κύτταρα.
2]Περιγράψτε επιγραμματικά 1-2 δραστηριότητες που θα πραγματοποιούσατε.
1. Σύγκριση μικρού-μεγάλου, βρίσκουμε πράγματα μικρά και πράγματα μεγάλα μέσα στην τάξη ή στην αυλή.
2. Παρατηρούμε στο μικροσκόπιο (αν υπάρχει) μια τρίχα, μια πασχαλίτσα.

13.

Χρησιμοποιείτε την διερευνητική-ανακαλυπτική μάθηση στη διδασκαλία;

(Κυ-

κλώστε την απάντησή σας)
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α)Ποτέ
β)Σπάνια
γ)Συχνά
δ)Πολύ συχνά
ε)Συνέχεια
14.

Παρακαλώ, μπορείτε να σχεδιάστε μια διδασκαλία για το πολύ μικρό στηρίζοντάς
την στη διερεύνηση; (Πιθανές λέξεις κλειδιά: μεγεθυντικός φακός, παρατήρηση,
έρευνα)

Στην παρεούλα συζητάμε για τον μικρόκοσμο των εντόμων. Αναρωτιόμαστε τι έντομα υπάρχουν στην αυλή μας. Βγαίνουμε στην αυλή ή στο πάρκο να ψάξουμε με
τον μεγεθυντικό φακό για εντομάκια. Τα παρατηρούμε και τα καταγράφουμε. Συγκρίνουμε τα έντομα με το μέγεθός τους και τα βάζουμε σε κατηγορίες μικρό-μεγάλο. Ψάχνουμε σε παιδικές εγκυκλοπαίδειες και στο διαδίκτυο να βρούμε εικόνες με τις φωλιές τους. Ζωγραφίζουμε τις φωλιές τους.
15.

Τοποθετήστε στη σωστή σειρά από το μεγαλύτερο στο μικρότερο τους όρους:
mm(χιλιοστό), μm(μικρόμετρο), nm(νανόμετρο),cm(εκατοστό).
cm>mm>μm>nm

16.

Γνωρίζετε τον όρο «νάνο»; (Κυκλώστε την απάντησή σας)
α)Ναι
β)Όχι

17.

Γνωρίζετε τι σημαίνει ο όρος «νανοτεχνολογία»; (Κυκλώστε την απάντησή σας)
α)Ναι
β)Όχι
α1)Αν ναι, περιγράψτε σύντομα το περιεχόμενο του όρου:
Η επιστήμη που ασχολείται με εφαρμογές σε διαστάσεις πολύ πολύ μικρές.

18.

Γνωρίζετε κάποιες εφαρμογές της νανοτεχνολογίας; (Κυκλώστε την απάντησή σας)
α) Ναι
β)Όχι
α1) Αν ναι, ποιες: στην ιατρική, υπάρχει ένα γιλέκο από νανοϋλικά που βοηθάθεραπεύει διάφορες παθήσεις.
α2)Αν ναι, από πού γνωρίζετε για την νανοτεχνολογία; (Κυκλώστε την απάντησή σας)
VI.
Βιβλία
VII.
Εφημερίδες- Περιοδικά
VIII.
Διαδίκτυο
IX.
Τηλεόραση
X.
Κινηματογράφο
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19.

Θεωρείτε πως έχετε γνώσεις σχετικά με την νανοτεχνολογία; (Κυκλώστε την απάντησή
σας)

α)Καθόλου
β)Λίγες
γ)Αρκετές
δ)Πολλές
ε)Πάρα πολλές
20.

Θεωρείτε ενδιαφέρον να εισαχθεί η νανοτεχνολογία στην εκπαίδευση; (Κυκλώστε
την απάντησή σας)

α)Καθόλου
β)Λίγο
γ)Αρκετά
δ)Πολύ
ε)Πάρα πολύ
21.

Θεωρείτε πως η νανοτεχνολογία έχει αντίκτυπο στην κοινωνία στο μέλλον; (Κυκλώστε την απάντησή σας)

α)Καθόλου
β)Μικρό
γ)Αρκετό
δ)Μεγάλο
ε)Πολύ μεγάλο
22.

Θα παίρνατε μέρος σε έναν κύκλο σεμιναρίων για να επιμορφωθείτε σχετικά με την
νανοτεχνολογία στην εκπαίδευση; (Κυκλώστε την απάντησή σας)
α)Ναι
β) Όχι
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Ερωτηματολόγιο (44)
Η έρευνα αυτή εκπονείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα μεταπτυχιακής εργασίας με θέμα τις
αντιλήψεις των νηπιαγωγών σχετικά με την εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογιών και συγκεκριμένα της νανοτεχνολογίας στην εκπαίδευση. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Παρακαλούμε να απαντήσετε με ειλικρίνεια. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.
1.
2.
3.

Φύλο:
Άνδρας
Γυναίκα
Ηλικία: …31……
Επίπεδο εκπαίδευσης: (Κυκλώστε την απάντησή σας)
α) Απόφοιτος Παιδαγωγικής Ακαδημίας
β) Απόφοιτος Πανεπιστημίου
γ) Μεταπτυχιακό
δ) Διδακτορικό

4.

Χρόνια εμπειρίας:…9……

5.

Ποιο νομίζετε ότι θεωρούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας ως το μικρότερο πράγμα;
…………………το μερμηγκάκι……………………………………………………………

6.

Διδάσκετε στα παιδιά προσχολικής ηλικίας για το μέγεθος (μικρό- μεγάλο); (Κυκλώστε την απάντησή σας)

α)Τίποτα
β)Λίγα
γ)Αρκετά
δ)Πολλά
ε)Πάρα πολλά
7.

Ποιο νομίζετε ότι είναι το πιο μικρό πράγμα που μπορούν να παρατηρήσουν τα
παιδιά;(Συμπληρώστε τα κενά)
α. Σε μια εικόνα του τοίχου: ………κάτι με έντονο χρώμα και συγκεκριμένη μορφή
(όχι κάτι αφηρημένο)…………
β. στην αίθουσα διδασκαλίας:……… μια καρφίτσα……………………………………………
γ. στην αυλή του Νηπιαγωγείου:………… ένα μερμηγκάκι ή κόκκους άμμου……………

8.

Ποιο είναι το πιο μικρό πράγμα που μπορείτε να σκεφτείτε;
……………………το άτομο…………………………………………………

9.

Ποιο είναι το πιο μικρό πράγμα που μπορείτε να παρατηρήσετε;
……………………μικρές τελείες ή κόκκοι άμμου…………………………………………………
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10.

Τοποθετήστε στη σωστή σειρά από το μεγαλύτερο στο μικρότερο τους όρους: μικρόβιο, μόριο, άτομο, κόκκος άμμου.
…κόκκος άμμου, μικρόβιο, μόριο, άτομο…

11.

Θα εισάγατε την έννοια του πολύ μικρού στους μαθητές σας στο νηπιαγωγείο; (Κυκλώστε και δικαιολογήστε την απάντησή σας)

α) Όχι
β)Ίσως όχι
γ) Ίσως ναι
δ)Ναι
Αιτιολόγηση:……Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για το παιδιά να γνωρίζουν ότι υπάρχουν και πράγματα και οργανισμοί που δεν μπορούμε να τα δούμε με γυμνό μάτι.
Μπορούμε, ωστόσο, να τα γνωρίσουμε με χρήση της τεχνολογίας και ειδικών οργάνων.………………………………………………………………………………………………………………………
12.

1] α) Με ποιο τρόπο θα ενισχύατε τις εμπειρίες και τις γνώσεις των παιδιών για το
ότι υπάρχει και ένας κόσμος που τα μάτια μας δεν μπορούν να τον δουν;
…… Με χρήση οργάνων (μικροσκόπιο, μεγεθυντικός φακός), ανάγνωση βιβλίων, επίσκεψη σε εργαστήρια ή επίσκεψη ειδικών επιστημόνων (πχ μικροβιολόγου) στο νηπιαγωγείο……
β) Τι θα δείχνατε στα παιδιά για να τα εισάγετε στην έννοια του μικρόκοσμου;
……… Εικόνες από βιβλία (πχ για τα μικρόβια) ή έντομα για να παρατηρήσουν στο
μικροσκόπιο………
γ) Τι θα τους λέγατε για τα πολύ μικρά πράγματα ;
…Αρχικά ότι οι αισθήσεις μας έχουν συγκεκριμένες δυνατότητες και ότι υπάρχουν
και πράγματα που δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε με γυμνό μάτι. Στη συνέχεια,
με βάση τις ιδέες και τις εμπειρίες των παιδιών, θα οργάνωνα περαιτέρω δραστηριότητες…………
δ)Τι θα ρωτούσατε για να παρακινήσετε να σκεφτούν ;
………Θα ξεκινούσα πχ. με αφορμή το πλύσιμο των χεριών, που γίνεται τακτικά από
την έναρξη της σχολ.χρονιάς. Θα ρωτούσα,πχ. «Για ποιο λόγο πλένουμε τα χέρια μας;
Τι είναι τα μικρόβια; Πως ξέρουμε ότι υπάρχουν στα χέρια μας; Πώς τα φαντάζεστε;
Κλπ»……………
2]Περιγράψτε επιγραμματικά 1-2 δραστηριότητες που θα πραγματοποιούσατε.
………πχ με αφορμή το θέμα «ο κόσμος των εντόμων»
1η δραστηριότητα: Συλλέγουμε έντομα από την αυλή του νηπιαγωγείου. Τα παρατηρούμε με το μικροσκόπιο. Παρατηρούμε τις λεπτομέρειες (πχ. πώς είναι τα μάτια
τους, η προβοσκίδα, το σώμα, τα πόδια τους). Τα ζωγραφίζουμε.
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2η δραστηριότητα: Ψάχνουμε πληροφορίες στο διαδίκτυο και σε σχετικά βιβλία και
ταξινομούμε ανάλογα τα έντομα που παρατηρήσαμε. Φτιάχνουμε οικογένειες εντόμων.
Στη συνέχεια μπορούμε να επεξεργαστούμε και να βοηθήσουμε τα παιδιά να οργανώσουν και να εμπεδώσουν τις γνώσεις τους με παιχνίδια πχ. memory ή τύπου «ποιο
έντομο…», επινόηση ιστοριών κλπ………………………

13.

Χρησιμοποιείτε την διερευνητική-ανακαλυπτική μάθηση στη διδασκαλία;

(Κυ-

κλώστε την απάντησή σας)

α)Ποτέ
β)Σπάνια
γ)Συχνά
δ)Πολύ συχνά
ε)Συνέχεια
14.

Παρακαλώ, μπορείτε να σχεδιάστε μια διδασκαλία για το πολύ μικρό στηρίζοντάς
την στη διερεύνηση; (Πιθανές λέξεις κλειδιά: μεγεθυντικός φακός, παρατήρηση,
έρευνα)

………Είναι άνοιξη. Τα παιδιά παρατηρούν στην αυλή μια μερμηγκοφωλιά και τα
μερμήγκια που κουβαλούν την τροφή τους. Διατυπώνουν διάφορα σχόλια. Η νηπ/γός
ακούει προσεκτικά τα σχόλια των παιδιών και με κατάλληλες ερωτήσεις διερευνά τις
γνώσεις τους. Φέρνει το μεγεθυντικό φακό και τα παιδιά παρατηρούν τη μερμηγκοφωλιά. Στη συνέχεια, μέσα στην τάξη παρατηρούν μερμηγκάκια στο μικροσκόπιο. Συζητούν για τις παρατηρήσεις τους και προσπαθούν να τα ζωγραφίσουν. Η νηπιαγωγός,
με κατάλληλες ανοιχτές ερωτήσεις (πώς; Γιατί πιστεύετε; Κλπ) προσπαθεί να εστιάσει
την προσοχή των παιδιών σε διάφορα σημεία και να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους για
περαιτέρω έρευνα. Έπειτα, τα παιδιά αναζητούν στο διαδίκτυο και σε σχετικά βιβλία
πληροφορίες και φωτογραφίες για τον κόσμο των μερμηγκιών. Η διδασκαλία εξελίσσεται ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών και ανάλογα με τους
στόχους που έχει θέσει η νηπιαγωγός.………………………
15.

Τοποθετήστε στη σωστή σειρά από το μεγαλύτερο στο μικρότερο τους όρους:
mm(χιλιοστό), μm(μικρόμετρο), nm(νανόμετρο),cm(εκατοστό).
………cm, mm, μm, nm……

16.

Γνωρίζετε τον όρο «νάνο»; (Κυκλώστε την απάντησή σας)
α)Ναι
β)Όχι

17.

Γνωρίζετε τι σημαίνει ο όρος «νανοτεχνολογία»; (Κυκλώστε την απάντησή σας)
α)Ναι
β)Όχι
α1)Αν ναι, περιγράψτε σύντομα το περιεχόμενο του όρου:
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……………………………………………………………………………………………………………………………………
18.

19.

Γνωρίζετε κάποιες εφαρμογές της νανοτεχνολογίας; (Κυκλώστε την απάντησή σας)
α) Ναι
β)Όχι
α1) Αν ναι, ποιες:………… στην Ιατρική….
α2)Αν ναι, από πού γνωρίζετε για την νανοτεχνολογία; (Κυκλώστε την απάντησή σας)
I.
Βιβλία
II.
Εφημερίδες- Περιοδικά
III.
Διαδίκτυο
IV.
Τηλεόραση
V.
Κινηματογράφο
Θεωρείτε πως έχετε γνώσεις σχετικά με την νανοτεχνολογία; (Κυκλώστε την απάντησή
σας)

α)Καθόλου
β)Λίγες
γ)Αρκετές
δ)Πολλές
ε)Πάρα πολλές
20.

Θεωρείτε ενδιαφέρον να εισαχθεί η νανοτεχνολογία στην εκπαίδευση; (Κυκλώστε
την απάντησή σας)

α)Καθόλου
β)Λίγο
γ)Αρκετά
δ)Πολύ
ε)Πάρα πολύ
21.

Θεωρείτε πως η νανοτεχνολογία έχει αντίκτυπο στην κοινωνία στο μέλλον; (Κυκλώστε την απάντησή σας)

α)Καθόλου
β)Μικρό
γ)Αρκετό
δ)Μεγάλο
ε)Πολύ μεγάλο
22.

Θα παίρνατε μέρος σε έναν κύκλο σεμιναρίων για να επιμορφωθείτε σχετικά με την
νανοτεχνολογία στην εκπαίδευση; (Κυκλώστε την απάντησή σας)
α)Ναι
β) Όχι
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