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Περίληψη – Λέξεις Κλειδιά 
 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 

Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η εργασία 

αυτή πραγματεύεται την προσέγγιση της Νανοτεχνολογίας μέσω της μη 

τυπικής εκπαίδευσης για την υποχρεωτική εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα 

για το Δημοτικό Σχολείο. 

Αρχικά, προσεγγίστηκε τόσο η Νανοτεχνολογία και η Νανοεπιστήμη, όσο και 

η μη τυπική εκπαίδευση σε θεωρητικό πλαίσιο, μέσω βιβλιογραφικών 

αναζητήσεων και ερευνών, προκειμένου να γίνουν κατανοητές ως έννοιες και 

περιεχόμενα και να αναδειχτεί η εκπαιδευτική τους αξία καθώς επίσης και οι 

λόγοι πραγματοποίησης της συγκεκριμένης εργασίας. 

Έπειτα, έγινε μία προσπάθεια προκειμένου να διαμορφωθούν, να 

οργανωθούν και να αποτυπωθούν τρεις διδακτικές προτάσεις μέσα από τις 

οποίες αναδεικνύεται το περιεχόμενο της Νανοτεχνολογίας συνδεδεμένο με το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και θεμελιωμένο γύρω από τα 

χαρακτηριστικά της μη τυπικής εκπαίδευσης (non formal education). 

Οι τρείς διδακτικές προτάσεις με τίτλους ¨Αιολική Ενέργεια¨, ¨Η Συγκομιδή των 

ελιών¨ και ¨Ένα πιο ελαφρύ αυτοκίνητο¨, αφορούν τις δύο μεγαλύτερες τάξεις 

του δημοτικού σχολείου για το μάθημα των Φυσικών Επιστημών και είναι 

δομημένες με στόχους, μεθοδολογίες και φάσεις- στάδια διδασκαλίας. 

Δεδομένου ότι η εργασία αυτή γράφτηκε εν μέσω της πανδημίας του Covid- 

19 και λόγω των περιορισμών και των αλλαγών που επέβαλλε στο παγκόσμιο 

στερέωμα ως προς τις συνθήκες της ζωής και της καθημερινότητας, δεν ήταν 

δυνατή η εφαρμογή των διδακτικών προτάσεων, προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί έρευνα σχετικά με αυτές, γι΄ αυτό και παρουσιάζονται σε 

εντελώς θεωρητικό υπόβαθρο και με την μορφή προτάσεων. 

 

Λέξεις κλειδιά: Νανοτεχνολογία, Νανοεπιστήμη, μη τυπική εκπαίδευση, 

διδακτική πρόταση, χώροι τεχνοεπιστήμης 

 



6 
 

 

 

Abstract 
 

The present dissertation was carried out within the framework of the 

Undergraduate Program of the Pedagogical Department of Primary Education 

of the University of Western Macedonia. This paper deals with the approach 

of Nanotechnology through non-formal education for compulsory education 

and more specifically for Primary School. 

Initially, both Nanotechnology and Nanoscience, as well as non-formal 

education in a theoretical context, were approached through literature review, 

in order to understand their concepts and contents and to highlight their 

educational value as well as the reasons for carrying out this work.  

Then, an effort was made to formulate, design and organize three didactic 

proposals through which the content of Nanotechnology is highlighted, linked 

to the Curriculum and based around the characteristics of non-formal 

education. 

The three teaching proposals entitled ¨Wind Energy¨, ¨The Harvest of Olives¨ 

and ¨A Lighter Car¨, concern the two last primary school classes for the 

course of Natural Sciences and are structured with objectives, methodologies 

and phases-stages teaching. 

Given that this work was written in the midst of the Covid-19 pandemic and 

due to the constraints and changes it imposed on the global firmament in 

terms of living and everyday life, it was not possible to apply the didactic 

suggestions in order to conduct research on with them, which is why they are 

presented in a completely theoretical background and in the form of 

sentences. 

Keywords: Nanotechnology, Nanoscience, non-formal education, teaching 

proposal, techno-science sites 
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Εισαγωγή 
 

Η πρόοδος και η αλματώδης εξέλιξη της Επιστήμης της Νανοτεχνολογίας τα 

τελευταία 20 χρόνια, έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της οικονομίας και της 

κοινωνίας γενικότερα, με αποτέλεσμα να γεννηθεί το ενδιαφέρον  για 

ενασχόληση με αυτόν τον επιστημονικό τομέα. Το γεγονός αυτό, οδηγεί όλο 

και περισσότερους επιστήμονες στην αναζήτηση και την επιθυμία να εισάγουν 

τη νέα αυτή τεχνολογία σε επιμέρους επιστημονικούς κλάδους, έτσι ώστε να 

αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα πλεονεκτήματα που έχει  η 

Επιστήμη της Νανοτεχνολογίας στην ζωή του ανθρώπου, καθώς και στην 

εξέλιξή του.  

Οι νέοι ορίζοντες που ανοίγουν με τις εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας 

ωστόσο, γεννούν την επιθυμία και την ανάγκη να μεταβιβαστούν οι ιδέες, οι 

γνώσεις και οι πληροφορίες και στο ευρύτερο κοινό, να μην περιορίζονται 

δηλαδή μεταξύ των ανθρώπων που είναι ενεργοί στην επιστημονική 

κοινότητα. Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητές στην εκπαίδευση των Φυσικών 

Επιστημών αναζητούν δυνατότητες και τρόπους να εισάγουν και να 

ενσωματώσουν τα βασικά στοιχεία και τον κεντρικό κορμό της 

Νανοτεχνολογίας, όπως είναι οι « Μεγάλες Ιδέες» στους μαθητές της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  

Για τον λόγο αυτό, στην παρούσα εργασία διαμορφώθηκαν, οργανώθηκαν και 

παρουσιάστηκαν διδακτικές προτάσεις μέσω των οποίων δύναται να 

αναδειχθεί η αξία και η χρησιμότητα της Νανοτεχνολογίας και ορισμένων εκ 

των «Μεγάλων Ιδεών» του περιεχομένου της, στην υποχρεωτική εκπαίδευση. 

Στο εγχείρημα της εισαγωγής της Νανοτεχνολογίας στο Δημοτικό, κρίθηκε 

χρήσιμο να αξιοποιηθεί η μη τυπική εκπαίδευση και τα οφέλη που αυτή 

μπορεί να έχει σε ένα διδακτικό πλάνο τόσο για τον εκπαιδευτικό, όσο και για 

τους μαθητές. Όπως υποστηρίζει ο Κολιόπουλος (2018), η εφαρμογή της μη 

τυπικής εκπαίδευσης μέσα από ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, 

είναι ικανή να ευρύνει το φάσμα των στόχων που μπορούν αρχικά να τεθούν 

και έπειτα να επιτευχθούν στα πλαίσια του σχολείου, ενώ ταυτόχρονα δίνει 

την δυνατότητα υλοποίησης στόχων που ποικίλου και μπορούν  εκτός από 

γνωστικοί, να είναι και συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί, γεγονός που 

μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερα και καλύτερα αποτελέσματα για την 

εκπαίδευση και την μόρφωση των μαθητών. 
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1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 

ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

1.1.1 Τι είναι η Νανοτεχνολογία; 

 

Πριν ξεκινήσουμε την προσπάθεια, για  να αποτυπώσουμε την εκπαιδευτική 

και διδακτική αξία της Νανοτεχνολογίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση, καλό 

θα ήταν να προσδιορίσουμε τι ακριβώς είναι και τι περιέχει η συγκεκριμένη 

έννοια. 

Η Νανοτεχνολογία είναι ένας διεπιστημονικός κλάδος των Φυσικών 

Επιστημών και της Τεχνολογίας. Ορίζεται μέσα από την επιστήμη, την 

τεχνολογία και την μηχανική στην κλίμακα διάστάσεων από 1 nm έως 100 nm, 

δηλαδή στη νανοκλίμακα. Αφορά δηλαδή, μελέτες και εφαρμογές σε 

εξαιρετικά μικρά μεγέθη και διαστάσεις, τα οποία επεκτείνονται σε πληθώρα 

επιστημονικών πεδίων όπως είναι η Χημεία, η Βιολογία, η Ιατρική, η 

Μηχανική, η Φυσική και πολλές άλλες (Σπύρτου & Μάνου, 2013). Ένα από τα 

βασικότερα χαρακτηριστικά στην Νανοτεχνολογία είναι η διεπιστημονικότητα 

που τη διέπει, καθώς όλες οι παραπάνω επιστήμες που αναφέρθηκαν, για να 

κάνουν χρήση της και να την αξιοποιήσουν ολοκληρωμένα και κατάλληλα, 

είναι απαραίτητο να βρίσκονται σε αλληλεπίδραση, επικοινωνία και 

αλληλεξάρτηση, γεγονός που οδηγεί στην δημιουργία ενός δικτύου επιστημών 

(Saxton 2007, Stevens et al 2007). 

Οι σημαντικότερες και θεμελιώδεις έννοιες της Νανοτεχνολογίας, τις οποίες θα 

πρέπει να κατακτήσει κανείς για να θεωρείται εγγράμματος στο συγκεκριμένο 

αντικείμενο χαρακτηρίστηκαν ως  « Μεγάλες Ιδέες» ή «Big Ideas». Ο 

χαρακτηρισμός αυτός προέκυψε μετά από ομόφωνη απόφαση πολλών 

επιστημόνων και μετά από μια σειρά σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν 

από το Εθνικό Κέντρο της Επιστήμης των Η.Π.Α NSF κατά την περίοδο 2006- 

2007(Σπύρτου & Μάνου, 2013). 

Οι βασικές και θεμελιώδεις  - όπως χαρακτηρίστηκαν- έννοιες τις 

Νανοτεχνολογίας, οι  «Μεγάλες Ιδέες» είναι οι εξής (Stevens et al. 2007) : 

1. Μέγεθος και κλίμακα 

2. Δομή της ύλης 

3. Ιδιότητες που εξαρτώνται από το μέγεθος 

4. Δυνάμεις και αλληλεπιδράσεις 

5. Αυτό-οργάνωση 

6. Όργανα και μετρήσεις 

7. Μοντέλα και προσομοιώσεις 
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8. Νανοτεχολογία και κοινωνικές, ηθικές και νομικές επιπτώσεις 

9. Κβαντικά φαινόμενα 

Προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι παραπάνω έννοιες, κρίνεται απαραίτητο 

να παραθέσουμε μία σύντομη και συνοπτική περιγραφή της καθεμιάς από 

αυτές σύμφωνα με την Stevens και την ομάδα της όπως αυτή τις 

όρισε(Stevens et al. 2007). 

Μέγεθος και κλίμακα: Η εισαγωγή αυτών των βασικών εννοιών θέτει ως 

στόχο την κατανόηση, την εκτίμηση και την σύγκριση αντικειμένων από όλες 

τις κλίμακες, προκειμένου να μην υπάρχει περιορισμός μόνο  στην 

μακροκλίμακα και στην μικροκλίμακα, αλλά να προκύψουν νέα ερεθίσματα και 

δυνατότητες. 

Δομή της ύλης: Η συμπεριφορά του κάθε υλικού επηρεάζεται άμεσα από τον 

τρόπο με τον οποίο συνδέονται τα άτομα μεταξύ τους. (π.χ διαμάντι, 

άνθρακας, γραφίτης) 

Ιδιότητες που εξαρτώνται από το μέγεθος: Η κλίμακα και το μέγεθος που 

βρίσκεται κάθε υλικό, μπορεί να αποτελέσει βασικό παράγοντα μεταβολής 

των ιδιοτήτων ( χημικών, φυσικών κτλ), που το χαρακτηρίζουν. Συγκεκριμένα, 

όσο ένα υλικό πλησιάζει τη νανοκλίμακα, παρουσιάζει ιδιότητες διαφορετικές 

από αυτές που είχε στην μακροκλίμακα, Αυτές οι νέες του ιδιότητες λοιπόν, 

μπορούν να τα καταστήσουν κατάλληλο για κάποιες εφαρμογές. 

Δυνάμεις και αλληλεπιδράσεις:  Η συμπεριφορά της ύλης καθορίζεται από 

τέσσερις θεμελιώδεις δυνάμεις: τη βαρυτική, την ηλεκτρομαγνητική, την 

ισχυρή και την ασθενή πυρηνική. Η βαρύτητα υπερτερεί στη μακροκλίμακα, η 

ηλεκτρομαγνητική στη νανοκλίμακα, και η πυρηνική, που ελέγχει τη διάσπαση 

ραδιενεργών πυρήνων, στην υπό-ατομική κλίμακα. 

Αυτό – οργάνωση (self-assembly):  Αυτό- οργάνωση χαρακτηρίζεται η 

κατάσταση, κατά την οποία δημιουργούνται κατάλληλες συνθήκες, έτσι ώστε 

τα άτομα και τα μόρια δημιουργούν δομές  χωρίς να προηγηθεί εξωτερική 

παρέμβαση. 

Όργανα και μετρήσεις: Η ύπαρξη και παρουσία πειραματικών οργάνων  έχει 

καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Έτσι, η 

ανακάλυψη του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου συνέβαλε σε πολύ μεγάλο βαθμό, 

προκειμένου να δοθεί μία νέα ώθηση στην κατανόηση φαινομένων, που 

λαμβάνουν χώρα σε πολύ μικρές κλίμακες και διαστάσεις, όπως η 

νανοκλίμακα. 

Μοντέλα και προσομοιώσεις: Ουσιαστικά, τα μοντέλα είναι οι 

αναπαραστάσεις αντικειμένων ή ολόκληρων συστημάτων, που γίνονται μετά 

από απλοποιήσεις. Στην περίπτωση της Νανοτεχνολογίας , τα μοντέλα είναι 

πολύ χρήσιμα στην κατανόηση, την εξήγηση και την πρόβλεψη φαινομένων 
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που συμβαίνουν στη νανοκλίμακα, καθώς η παρατήρηση των 

νανοσωματιδίων με «γυμνό» μάτι ή οπτικό μικροσκόπιο είναι αδύνατη. 

Νανοτεχολογία και κοινωνικές, ηθικές και νομικές επιπτώσεις:  Η 

εισαγωγή της Νανοτεχνολογίας στην καθημερινότητα των ανθρώπων, δια 

μέσου των εφαρμογών της , ήδη επηρεάζει πολύ την ποιότητα της ζωής. Η 

επιρροή αυτή ωστόσο, αναμένεται να έχει εκτός από θετικά και αρνητικά 

αποτελέσματα. Από την μια μεριά, είναι οι λύσεις που παρέχει σε 

προβλήματα, όπως  η ποιότητα του πόσιμου νερού, η παραγωγή και 

αποθήκευση ενέργειας και η  θεραπεία ασθενειών και από την άλλη μεριά 

είναι οι προβληματισμοί που υπάρχουν για τις πιθανές συνέπειες, που μπορεί 

να προκύψουν από την παραγωγή και εφαρμογή των νέων αυτών 

επαναστατικών τεχνολογικών προϊόντων. 

Κβαντικά φαινόμενα: Η ύλη στις πολύ μικρές διαστάσεις έχει διττή φύση. 

Συμπεριφέρεται δηλαδή, σαν κύμα και σαν σωματίδιο. Η κυματική φύση της 

ύλης είναι αυτή που κυριαρχεί στις διαστάσεις της νανοκλίμακας. Για τον λόγο 

αυτό, είναι αναγκαία η εμπλοκή της  κβαντικής μηχανικής, προκειμένου να 

μπορεί να υπάρχει εξήγηση στην αλληλεπίδραση των σωματιδίων και της 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.  

Μετά την εισαγωγή των παραπάνω εννοιών στο περιεχόμενο της 

Νανοτεχνολογίας και της Νανοεπιστήμης , άνοιξαν νέοι ορίζοντες για την 

διδακτική τους, ως τομέα των φυσικών επιστημών στην υποχρεωτική 

εκπαίδευση. Η διεθνής βιβλιογραφία και γενικότερα οι προσπάθειες των 

επιστημόνων που ερευνούν την διδακτική των Φυσικών Επιστημών 

επικεντρώνονται στην παραγωγή διδακτικού υλικού, στο να καθοριστούν οι 

κατάλληλοι διδακτικοί σκοποί και στόχοι καθώς και στον τρόπο με τον οποίο 

μπορεί να ενταχθεί το περιεχόμενο της Νανοτεχνολογίας στο υπάρχον 

πρόγραμμα σπουδών της εκάστοτε χώρας ( Stevens, 2007). Ειδικότερα, 

πρόταση, στόχος και επιθυμία είναι κάθε μία από τις «Μεγάλες Ιδέες» να 

εισαχθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών, όχι σαν ανεξάρτητο διδακτικό αντικείμενο, 

αλλά σαν προέκταση των επιμέρους ενοτήτων που υπάρχουν και διδάσκονται 

ήδη οι μαθητές στα μαθήματα των ΦΕ (Healy 2009, Σπύρτου & Μάνου,2013). 

 

1.1.2 Γιατί να ενταχθεί η Νανοτεχνολογία στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση; 

 

Η διαρκής επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος τα τελευταία χρόνια έχει 

αλλάξει σε μεγάλο βαθμό τα δεδομένα στην ζωή και την καθημερινότητα των 

ανθρώπων. Οι άνθρωποι για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν είναι αναγκαίο 

να ενημερώνονται συνεχώς, προκειμένου να αντιληφθούν και να κρίνουν 
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αυτές τις εξελίξεις, ώστε να τις αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

(Laherto, 2010) 

Το σχολείο αποτελεί ένα ανοιχτό σύστημα που επηρεάζει και επηρεάζεται 

από την κοινωνία μέσα στην οποία υπάρχει και αναπτύσσεται. Για τον λόγο 

αυτό, κρίνεται αναγκαίο το περιεχόμενο της σχολική εκπαίδευσης να 

ακολουθεί τις εξελίξεις, τις επιστήμες και τις νέες τεχνολογίες που 

αναπτύσσονται. Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως υποστηρίζεται «οι μαθητές 

δημοτικού είναι το μελλοντικό εργατικό δυναμικό της νανοτεχνολογίας, η 

οποία βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού της καινοτομίας» (Lin et al. 2015). 

Η Νανοεπιστήμη και Νανοτεχνολογία αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα 

για νέες θεωρίες και εφαρμογές στην καθημερινότητα των ανθρώπων, τις 

οποίες για να μπορέσουν να τις αξιοποιήσουν, θα πρέπει να κατανοήσουν- 

όσο είναι δυνατόν- που στηρίζονται, για ποιο λόγο εμφανίζουν αυτά τα 

χαρακτηριστικά, αν έχουν συνέπειες με την χρήση τους και άλλες τέτοιες 

λεπτομέρειες, χρήσιμες για την αξιοποίηση νέων επιτευγμάτων της 

επιστημονικής κοινότητας. Μάλιστα υποστηρίζεται ότι χωρίς το επίπεδο του 

νανόκοσμου, φαινόμενα της καθημερινότητας που έχουν την βάση τους στη 

νανοκλίμακα, δεν μπορούν να εξηγηθούν, παρά μόνο μεταφυσικά.( Wiser & 

Smith, 2008) 

Συνεπώς, μέσα από την διδασκαλία των Μεγάλων Ιδεών της 

Νανοτεχνολογίας και τον «νανογραμματισμό» (nanoliteracy) οι μαθητές 

μπορούν να ανοίξουν τους ορίζοντες τους ως προς τα νέα επιστημονικά 

επιτεύγματα, να συνδέσουν αυτά με άλλους κλάδους των επιστημών, 

δεδομένου ότι η Νανοτεχνολογία χαρακτηρίζεται από την διεπιστημονικότητα, 

να καλλιεργήσουν την κριτική τους ικανότητα, αξιολογώντας τα θετικά και τα 

αρνητικά των νέων εφαρμογών, καθώς επίσης και να προσεγγίσουν το 

μάθημα των Φυσικών Επιστημών με περισσότερο ενδιαφέρον και 

ενθουσιασμό, αφού θα έρθουν σε επαφή με ένα εντελώς και καινούριο και 

¨επαναστατικό¨ διδακτικό περιεχόμενο. 

 

1.1.3 Σύνδεση της Νανοτεχολογίας με το Πρόγραμμα Σπουδών 

του Δημοτικού Σχολείου. 

 

Μελετώντας τις Μεγάλες Ιδέες της επιστήμης της Νανοτεχνολογίας γίνεται 

αντιλιπτή η χρησιμότητα τους και το ενδιαφέρον που μπορούν να γεννήσουν 

διδασκαλίες στο Δημοτικό σχολείο, οι οποίες θα είναι δομημένες γύρω από 

αυτή την θεματική. Ωστόσο, με την εισαγωγή ενός νέου γνωστικού 

αντικειμένου  που επιθυμούμε να εισάγουμε, είναι σημαντικό να μελετάται η 
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σύνδεσή του με το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε τάξης που ορίζεται από την 

Πολιτεία. 

Υπό το παραπάνω σκεπτικό, μια σχετική έρευνα επικεντρώθηκε στη σύνδεση 

των Μεγάλων Ιδεών ,της Νανοτεχνολογίας με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών 

για τις δύο μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, δηλαδή για την Ε΄ και 

την Στ΄ Δημοτικού. 

Τα αποτελέσματα αυτής της αναζήτησης έδειξαν ότι μία από της ενότητες στις 

οποίες θα μπορούσαν να ενσωματωθούν οι έννοιες «μέγεθος και κλίμακα» 

είναι η ενότητα 1.1 της Ε΄ Δημοτικού. Εκεί υπάρχει και προτείνεται μία 

δραστηριότητα στην οποία οι μαθητές καλούνται να αντιστοιχίσουν ορισμένα 

παραδείγματα μακροσκοπικών και μικροσκοπικών αντικειμένων, που 

συναντούν στην καθημερινότητά τους. Σε αυτή την περίπτωση, θα 

μπορούσαν μέσα σε όλα τα προτεινόμενα αντικείμενα να διατεθούν μέσω 

φωτογραφιών και νανοσκοπικές φωτογραφίες, προκειμένου οι μαθητές να 

διευρύνουν την αντιληπτική τους ικανότητα, καθώς και την ευαισθησία των 

αισθήσεών τους ( π.χ όραση), εφόσον θα έρθουν σε επαφή με νέα 

ερεθίσματα. Εκτός από αυτό, η μελέτη των φυτικών κυττάρων, που 

προτείνεται, από το μικροσκόπιο, θα μπορούσε να επεκταθεί σε μία συζήτηση 

σχετική με τις δυνατότητες αυτού του οργάνου, αλλά και των μειονεκτημάτων 

του, καθώς επίσης και των εναλλακτικών μεθόδων που μπορούν να 

εφαρμοστούν για την εξάλειψη αυτών, για την παρατήρηση ακόμα μικρότερων 

μεγεθών (Μάνου, Σπύρτου, 2013). 

Συνεχίζοντας με την Ε΄ Δημοτικού και τις δυνατότητες σύνδεσης των Μεγάλων 

Ιδεών της Νανοτεχνολογίας, φαίνεται ότι είναι δυνατή η ενσωμάτωσή τους και 

στην ενότητα 1.2 με τίτλο : «Υλικά και τεχνολογικά αντικείμενα γύρω μας – 

Πρώτες ύλες». Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να παραθέσουμε στους 

μαθητές περιπτώσεις αλλαγής των ιδιοτήτων των υλικών, ανάλογα με την 

αλλαγή στην κλίμακά τους. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα μέσω τις 

συγκεκριμένης ενότητας να έρθουν τα παιδιά σε μία πρώτη επαφή με 

τεχνολογικά αντικείμενα, των οποίων η κατασκευή είναι στηριγμένη στην 

επιστήμη της Νανοτεχνολογίας και των Μεγάλων Ιδεών της. Για τους σκοπούς 

αυτούς είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν μοντέλα και προσομοιώσεις. 

Ακόμα, ενότητες της συγκεκριμένης τάξης που προσφέρονται για σύνδεση με 

την επιστήμη της Νανοτεχνολογίας είναι η 2.5 με τίτλο: «Τεχνολογικές 

εφαρμογές – Προστασία» και η ενότητα 3.2 με τίτλο: «Λιγότερη ενέργεια για 

τις ίδιες ανάγκες και επιθυμίες» (Μάνου, Σπύρτου, 2013) .  

Συνεχίζοντας, με την τάξη της Στ΄ Δημοτικού, οι ενότητες 1 με τίτλο: 

«Ανθρώπινος οργανισμός - Γνωρίζω το σώμα μου» και η ενότητα  2.6 με 

τίτλο: «Επιδράσεις των σύγχρονων τεχνολογικών επιτευγμάτων στην ακοή 

του ανθρώπου» είναι και αυτές ικανές να συνδεθούν την επιστήμη της 

Νανοτεχνολογίας, των δυνατοτήτων που παρέχει στον άνθρωπο, στις 
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εφαρμογές, καθώς επίσης και στις αρνητικές συνέπειες που θα μπορούσαν 

να προκύψουν λόγω αυτής. Τέλος και μένοντας στην Στ΄ Δημοτικού, 

εντοπίζεται η ενότητα 4 με τίτλο: « Δημιουργώ με τις δυνάμεις», η οποία θα 

μπορούσε να συνδεθεί με μία εκ των εννιά Μεγάλων Ιδεών της 

Νανοτεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα με αυτή των «Δυνάμεων και 

αλληλεπιδράσεων» 

Με βάση τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι στην περίπτωση των δύο αυτών 

ενοτήτων μας παρέχεται η αφορμή να προσεγγίσουμε διδακτικά στους 

μαθητές τις επιπτώσεις των εφαρμογών της Νανοτεχνολογίας στη ζωή μας. 

Είναι χρήσιμο, οι μαθητές να καλλιεργήσουν την αντίληψη ότι κάθε νέα ιδέα, 

τεχνολογία, αντικείμενο και οτιδήποτε άλλο στην καθημερινότητά τους 

απαρτίζεται τόσο από θετικά, όσο και από αρνητικά χαρακτηριστικά και 

στοιχεία. Συνεπώς, είναι ανάγκη να μάθουν να βλέπουν τα πράγματα 

πολυπρισματικά και με κριτική σκέψη, δεδομένου ότι ¨η Νανοτεχνολογία δεν 

απαιτεί μόνο την δημόσια υποστήριξη, αλλά χρειάζεται και τον δημόσιο 

σκεπτικισμό και την κριτική σκέψη¨ (Spyrtou et al. 2018) 

 

1.2 Τυπική, μη τυπική και άτυπη μάθηση 

 

Το σχολείο είναι ένας οργανισμός που έχει ως βασικό στόχο και σκοπό την 

εκπαίδευση των παιδιών. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα κοινωνικό σύστημα, 

που λαμβάνει πόρους (μαθητές) από το εξωτερικό περιβάλλον με το οποίο 

αλληλεπιδράει (κοινωνία) και μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας που 

διενεργείται, διαμορφώνει και εξάγει πολίτες οι οποίοι είναι μορφωμένοι και 

εγγράμματοι (Σαϊτη, Σαϊτης, 2012). 

Η εκπαιδευτική διαδικασία που εφαρμόζεται, για να πετύχει τον 

μετασχηματισμό και συνεπώς την μάθηση και διδασκαλία των νέων γνώσεων 

μπορεί να υποστηριχθεί με τρεις διαφορετικούς τύπους εκπαίδευσης: την 

τυπική εκπαίδευση (formal education), την άτυπη εκπαίδευση (informal 

education) και την μη τυπική εκπαίδευση (non formal education). Η τυπική 

εκπαίδευση είναι επίσημη και θεσμοθετημένη από την Πολιτεία, ενώ η άτυπη 

σχετίζεται με τις γνώσεις που αποκομίζει το άτομο μέσα από τις καθημερινές 

εμπειρίες και τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος του (Φρυδάκη,2015).Όσον 

αφορά την μη τυπική εκπαίδευση, είναι αυτή που ¨ακολουθεί οργανωμένα 

σχήματα που προκύπτουν από προσχεδιασμένες μορφές της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας σε ευέλικτα περιβάλλοντα μάθησης¨ (Δημητριάδου,2016) 

Πιο συγκεκριμένα, η τυπική εκπαίδευση ( formal education) είναι ένα 

ιεραρχημένο, δομημένο και οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα και 

περιλαμβάνει τόσο τις γενικές ακαδημαϊκές σπουδές όσο και τα εξειδικευμένα 

προγράμματα και θεσμούς ολοκληρωμένης επαγγελματικής και τεχνικής 
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εκπαίδευσης, ενώ εκτείνεται από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση έως το 

πανεπιστήμιο  (Jeffs & Smith, 1999). Συνδέεται άμεσα με την εκπαιδευτική 

πολιτική μιας χώρα και χαρακτηρίζεται από την τυποποιημένη και 

ετοιμοπαράδοτη γνώση που προσφέρει, δεδομένου ότι είναι θεσμοθετημένη 

και ορισμένη από την Πολιτεία. 

Η μη τυπική εκπαίδευση (non formal education), η οποία ορίζεται ως η 

οποιαδήποτε οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα εκτός του τυπικού 

εκπαιδευτικού συστήματος, που ¨επιχειρεί να γεφυρώσει το εκπαιδευτικό 

χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στο σχολείο και στις εξωσχολικές εστίες 

κοινωνικοποίησης¨ (Δημητριάδου, 2016). Η μη τυπική εκπαίδευση περιέχει 

προγράμματα, δραστηριότητες, επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές, τα 

οποία δεν υπαγορεύονται από το αναλυτικό πρόγραμμα. Σπουδαίο ρόλο σε 

αυτόν τον τρόπο εκπαίδευσης, έχει το πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιείται 

και παρέχεται, προκειμένου το περιεχόμενο και η ποιότητα των γνώσεων που 

προσφέρονται, να χαρακτηρίζονται από χρησιμότητα, σύνδεση με το 

Πρόγραμμα Σπουδών και εγκυρότητα.  

Αυτή είναι και η μορφή της εκπαίδευσης η οποία θα χρησιμοποιηθεί και θα 

αξιοποιηθεί για την πραγματοποίηση και την εφαρμογή της παρούσας 

εργασίας και της εκπαιδευτικής πρότασης την οποία εμπεριέχει. 

Τέλος, ως άτυπη εκπαίδευση (informal education) θεωρείται, σύμφωνα με την 

Χαλκιά (2012), η διαδικασία με την οποία κάθε άτομο, σε όλη τη διάρκεια της 

ζωής του, μαθαίνει και αποκτά στάσεις, αξίες, ικανότητες – δεξιότητες και 

γνώσεις, από την καθημερινή εμπειρία και τις επιδράσεις που δέχεται από το 

περιβάλλον του. Η άτυπη εκπαίδευση πραγματοποιείται καθ’ όλη την διάρκεια 

της ζωής του ανθρώπου και επιτυγχάνεται μέσα από κάθε εμπειρία και 

δραστηριότητα που επιδίδεται είτε αυτή σχετίζεται με την οικογένεια του 

ατόμου, είτε με την εργασία του, είτε με προσωπικά του ενδιαφέροντα στον 

ελεύθερό του χρόνο. 

Όλοι οι τύποι εκπαίδευσης που προαναφέρθηκαν έχουν ως βασικό τους 

στόχος να μεταδώσουν νέες γνώσεις, ώστε να προκύψουν εγγράμματοι, 

μορφωμένοι και πλούσιοι σε εμπειρίες και γνώσεις πολίτες, που θα δομούν 

και θα χαρακτηρίζουν τις σημερινές και αυριανές κοινωνίες ανθρώπων. Οι 

διαφορετικές μορφές εκπαίδευσης, εφαρμόζονται για να καλύψουν τις 

διαφορετικές ανάγκες που έχει ο κάθε άνθρωπος και τους διαφορετικούς 

τρόπους, που μαθαίνει με βάση τις εμπειρίες, τα πρότυπα και τις δεξιότητες 

που διαθέτει.( Δημητριάδου,2016) 

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην προσέγγιση του περιεχομένου της 

Νανοτεχνολογίας στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης. 
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1.2.1 Μη τυπική εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες 

 

Στις Φυσικές Επιστήμες οι μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης, ουσιαστικά 

«συνδέονται με τις λεγόμενες ¨εξωσχολικές¨ ( out of school activities) ή ¨εκτός 

Αναλυτικού Προγράμματος¨ (extra curricular) δραστηριότητες, οι οποίες όμως 

είναι δυνατόν να ενταχθούν στο Αναλυτικό Πρόγραμμα και συγχρόνως ο 

ρόλος του εμπλεκόμενου εκπαιδευτικού να καταστεί ιδιαίτερα σημαντικός» 

(Woolnough, 1994) 

Για την διδασκαλία των Φυσικών επιστημών θεωρείται ότι υπάρχουν δύο 

μορφές διάδοσης: ο μηχανισμός της εκλαΐκευσης της επιστημονικής γνώσης 

και ο μηχανισμός του διδακτικού μετασχηματισμού της (Κολιόπουλος, 2018). 

Η εκλαΐκευση είναι ουσιαστικά το πέρασμα της επίσημης επιστημονικής 

γλώσσας, στην απλή καθημερινή γλώσσα, η οποία είναι προσιτή και 

ελκυστική για το ευρύ κοινό, για τον κάθε άνθρωπο, ακόμα και για τον « μη 

ειδικό». 

 

Σχήμα 1: Μηχανισμοί και τρόποι διαδοσης της επιστημονικής γνώσης ( Κολιόπουλος, 2018) 

 

Η εκλαΐκευση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω των άτυπων μορφών 

εκπαίδευσης, ενώ ο διδακτικός μηχανισμός, δηλαδή οι τροποποιήσεις που 

Διαδοση 
επιστημονικής 

γνώσης 

Τυπικές μορφές 
εκπαίδευσης 

Εκλαΐκευση 

Μη τυπικές μορφές 
εκπαίδευσης 

Άτυπες μορφές 
εκπαίδευσης Διδακτικός 

μετασχηματισμός 
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υφίσταται η επιστημονική γνώση προκειμένου να αποτελέσει αντικείμενο 

διδασκαλίας, είναι το εργαλείο για την εφαρμογή των τυπικών μορφών 

εκπαίδευσης, σχέση που απεικονίζεται και στο παραπάνω σχήμα με σκοπό 

να αποσαφηνιστούν οι σχέσεις μεταξύ των μηχανισμών και της μετάδοσης της 

επιστημονικής γνώσης. 

Βασικό κριτήριο διάκρισης ανάμεσα στις μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης και 

στις άτυπες, είναι το γεγονός ότι στις πρώτες εμπλέκεται ενεργά και το τυπικό 

εκπαιδευτικό σύστημα (Κολιόπουλος, 2018). Θα μπορούσαμε να πούμε 

δηλαδή, ότι τυπική και μη τυπική εκπαίδευση είναι αλληλοεπηρεαζόμενες και 

αλληλένδετες.  Ουσιαστικά, κάθε δραστηριότητα που εντάσσεται στην μη 

τυπική εκπαίδευση, θα πρέπει να συνδέεται από τον εκπαιδευτικό με τους 

σκοπούς, τους στόχους και το περιεχόμενο του Αναλυτικού Προγράμματος, 

μέσω της σύλληψης, του σχεδιασμού και της εφαρμογής της εκάστοτε 

δραστηριότητας από μεριάς του. 

 Με αυτόν τον τρόπο, μια δραστηριότητα, όπως μια απλή επίσκεψη σε ένα 

χώρο τεχνοεπιστήμης ή σε ένα μουσείο Φυσικών Επιστημών, που αποτελεί 

άτυπη μορφή εκπαίδευσης, μπορεί να μετατραπεί σε μη τυπική εκπαίδευση 

από την στιγμή που ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός, μετασχηματίσει το 

περιεχόμενο, το συνδέσει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του μαθήματος και 

θέσει συγκεκριμένους σκοπούς και στόχους, δημιουργώντας ένα οργανωμένο 

και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

 

Δραστηριότητα Διάδοση της 
επιστημονικής 

γνώσης 

Άτυπη 
εκπαίδευση 

Τυπική 
εκπαίδευση 

Μουσειολογικές 
δραστηριότητες 

Κέντρα 
τεχνοεπιστήμης 

Απλή επίσκεψη/ 
εκδρομή 

Οργανωμένη/ 
προσανατολισμένη/ 

καθοδηγούμενη 
επίσκεψη. 

 

Στην παρούσα εργασία, επιλέχθηκε η εφαρμογή της μορφής της μη τυπικής  

εκπαίδευσης, διότι υπάρχει ο ισχυρισμός ότι η εμπλοκή του μηχανισμού της 

εκλαΐκευσης, μέσω του οποίου ευνοείται η διάχυση της επιστημονικής γνώσης 

και η ελεύθερη ενασχόληση του κάθε υποκειμένου με αυτή, σε συνδυασμό με 

την εμπλοκή του μηχανισμού του διδακτικού μετασχηματισμού, ο οποίος 

ευνοεί την συστηματική προσέγγιση και την αξιολόγηση της σχολικής εκδοχής 

της επιστημονικής γνώσης, αποτελεί κατάλληλο περιβάλλον εκπαίδευσης για 

την επιστημονική καλλιέργεια και ανάπτυξη των Φυσικών Επιστημών. 

(Κολιόπουλος, 2018) 
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1.2.2 Οι δυνατότητες της μη τυπικής εκπαίδευσης σε μουσεία 

Φυσικών Επιστημών. 

 

Η ύπαρξη και η εισαγωγή των μουσείων Φυσικών Επιστημών ή γενικότερα 

των κέντρων τεχνοεπιστήμης στην εκπαίδευση φαίνεται πως μπορεί να 

επηρεάσει και να προσφέρει πολλά στην προσπάθεια για την επίτευξη των 

στόχων του μαθήματος της Φυσικής και της προσέγγισης του περιεχομένου 

της. 

Παρ’ όλα αυτά, είναι χρέος μας να μην αγνοούμε τους περιορισμούς και τις  

επιταγές που θέτει το Αναλυτικό Πρόγραμμα των Φυσικών Επιστημών, το 

οποίο είναι τμήμα της εκπαιδευτικής πολιτικής που οφείλουμε να 

εφαρμόζουμε. Το γεγονός αυτό, δημιουργεί την ανάγκη στους εκπαιδευτικούς 

και στο εκάστοτε σχολείο, που είναι οι άμεσα υπεύθυνοι για την εφαρμογή 

των Αναλυτικών Προγραμμάτων, να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 

σύνδεσης των χαρακτηριστικών των μη τυπικών μορφών εκπαίδευσης, με 

συγκεκριμένους γνωστικούς στόχους που έχουν τεθεί, προκειμένου να 

προκύψει η πρόοδος των μαθητών. (Κολιόπουλος, 2018). 

Οι υποστηρικτές της εφαρμογής των μη τυπικών μορφών εκπαίδευσης στις 

Φυσικές Επιστήμες, ισχυρίζονται ότι το παραπάνω πρόβλημα, είναι δυνατόν 

να λυθεί ανάλογα με τον τρόπο που θα αξιοποιηθεί το μουσείο Φυσικών 

Επιστημών ή το κέντρο τεχνοεπιστήμης για την επίτευξη των στόχων, που 

έχει θέσει ο εκπαιδευτικός (Πλακίτση,2018). Πιο συγκεκριμένα, αναφέρουν 

τρεις διαφορετικούς τρόπους που μπορεί να εφαρμοστεί κάποια επίσκεψη και 

οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την ροή και τα εκπαιδευτικά της 

αποτελέσματα. Οι διαφορετικοί τρόποι επίσκεψης είναι: α) η ελεύθερη 

επίσκεψη, β) η προσανατολισμένη επίσκεψη, γ) το ολοκληρωμένο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Μιλώντας για την ελεύθερη επίσκεψη, αναφερόμαστε σε μία παραδοσιακή 

μέθοδο, σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευτικός που την εφαρμόζει δεν έχει 

κάποιο συγκεκριμένο πλάνο, ούτε την πραγματοποιεί σε ορισμένο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο (Κολιόπουλος, 2018). Αυτή η πρακτική προσεγγίζει 

περισσότερο και ευνοεί την άτυπη μορφή εκπαίδευσης και δύσκολα μπορεί να 

προκύψει η επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων, δεδομένου ότι υπάρχει 

περιορισμένη εκπαιδευτική καθοδήγηση και παρεμβατικότητα από την μεριά 

του δασκάλου, με αποτέλεσμα τα παιδιά τα μένουν στα ερεθίσματα που τους 

προκαλεί ο χώρος και τα εκθέματα από μόνα τους. 

Έπειτα, η προσανατολισμένη επίσκεψη περιέχει περισσότερη συνεργασία 

μεταξύ Μουσείου ή κέντρου τεχνοεπιστήμης και σχολείου με σκοπό την 
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μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της επίσκεψης. Αυτός ο τρόπος εφαρμογής 

της μη τυπικής εκπαίδευσης, έρχεται για να βελτιώσει την παραδοσιακή 

μορφή της ελεύθερης επίσκεψης και να την κάνει πιο λειτουργική και 

ουσιαστική (Κολιόπουλος, 2018). Ωστόσο, και σε αυτό τον τρόπο 

εκπαίδευσης φαίνεται ότι πρωταγωνιστεί ο χώρος επίσκεψης και ο 

εκπαιδευτικός και όχι οι μαθητές, οι οποίοι έχουν περιορισμένες δυνατότητες 

και μένουν στο να ακούν απλά και να βλέπουν, χωρίς να εμπλέκονται σε 

μαθησιακή διαδικασία και σε δραστηριότητες (Πλακίτση,2018). Και σε αυτή 

την περίπτωση λοιπόν, δεν μπορούμε να μιλάμε για το κατάλληλο τρόπο 

εφαρμογής της μη τυπικής εκπαίδευσης, με στόχο την ανάδειξη του 

περιεχομένου των Φυσικών Επιστημών και την περεταίρω κατανόησή του. 

Ο τρίτος διαφορετικός τρόπος και αυτός που θα αξιοποιήσουμε για την 

παρούσα εργασία είναι το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Με την 

έννοια του ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος εννοούμε την 

δημιουργία ενός προγράμματος για την εκπαιδευτική επίσκεψη με αρχή, μέση 

και τέλος. Πρόκειται, για μια δυναμική διαδικασία στην οποία δίνεται η ίδια 

έμφαση και βαρύτητα από τον εκπαιδευτικό στην φάση πριν την επίσκεψη, 

στην φάση κατά την διάρκεια της επίσκεψης, καθώς και στην φάση μετά την 

ολοκλήρωση της επίσκεψης ( Κολιόπουλος, 2018).  Η φάση πριν από την 

επίσκεψη, κρίνεται σημαντική κυρίως για το γνωστικό κομμάτι, αφού κατά την 

διάρκεια αυτής ορίζεται το θέμα που θα διδαχθεί και το οποίο συνδέεται και 

προσαρμόζεται με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, με τις ικανότητες των μαθητών, 

καθώς επίσης και με τα ενδιαφέροντά τους ( Πλακίτση,2018). Ο διαφορετικός 

αυτός τρόπος προσέγγισης των νέων γνώσεων στις Φυσικέ Επιστήμες, δίνει 

την δυνατότητα στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με νέες μαθησιακές 

διαδικασίες, να αντλήσουν πληροφορίες από ποικιλία πηγών, να αντιληφθούν 

σε βάθος τα επιστημονικά, τεχνολογικά και βιομηχανικά περιβάλλοντα για τα 

οποία γίνεται διαρκώς λόγος (Κολιόπουλος, 2018). Τέλος, η εφαρμογή της μη 

τυπικής εκπαίδευσης μέσω ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

ευρύνουν το φάσμα των στόχων που μπορούν να επιτευχθούν στα πλαίσια 

του σχολείου και δίνουν την δυνατότητα να υλοποιηθούν εκτός από γνωστικοί, 

και συναισθηματικοί αλλά και ψυχοκινητικοί στόχοι για τους μαθητές, γεγονός 

που μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερα και καλύτερα αποτελέσματα για την 

εκπαίδευση. 
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1.2.3 Νανοτεχνολογία και Μη Τυπική Εκπαίδευση 

 

Έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω η αξία της Νανοτεχνολογίας στη σύγχρονη 

καθημερινότητα, καθώς και η ανάγκη εξοικείωσης των κοινωνιών με αυτή τη 

νέα επαναστατική τεχνολογία. 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια να καλλιεργηθεί η νοοτροπία 

συνεργασίας μεταξύ φορέων της τυπικής εκπαίδευσης (σχολεία, 

πανεπιστήμια) και φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης (μουσεία, κέντρα 

τεχνοεπιστήμης, εργοστάσια), προκειμένου να ενισχυθούν τα ερευνητικά 

εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς επίσης και τα μαθησιακά αποτελέσματα 

(Ζάχου,2020). Με αυτόν τον τρόπο (ειδικός εξοπλισμός, τεχνογνωσία, 

προσωπική εμπειρία, παρατήρηση), δίνεται η ευκαιρία να μετασχηματιστούν 

και να διδαχθούν εκπαιδευτικά θέματα στο μαθητικό κοινό 

αποτελεσματικότερα. (Selvakumar & Storksdieck 2013). 

Τέτοια εκπαιδευτικά προγράμματα συνεργασίας έχουν πραγματοποιηθεί και 

για τον κλάδο της νανοτεχνολογίας, κυρίως στο εξωτερικό, με τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν να επιβεβαιώνουν τα πλεονεκτήματα και τα 

οφέλη ως προς την προσπάθεια διδασκαλίας των γνωρισμάτων και των 

χαρακτηριστικών της νανοτεχνολογίας τόσο σε μαθητές, όσο και σε 

εκπαιδευτικούς (Stavrou et al. 2018). 

Μια σχετική έρευνα της Ζάχου (2020) προσπάθησε  να εντοπίσει και να 

ερμηνεύσει την προσπάθεια σύνδεσης νανοτεχνολογίας και μη τυπικής 

εκπαίδευσης ανά τον κόσμο. Μερικά ενδεικτικά αποτελέσματα έδειξαν ότι 

Μη τυπικές μορφές 
εκπαίδευσης 

Ελεύθερη 
επίσκεψη 

Προσανατολισμένη 
επίσκεψη 

Ολοκληρωμένο 
εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα 
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τέτοιες προσπάθειες έχουν γίνει στην Βραζιλία μεταξύ NanoAventura Museu 

Explatorio de Ciencias University of Campinas και UNICAMP (διαδραστικά 

παιχνίδια και εικόνες, με στόχο την αισθητοποίηση της νανοκλίμακας), στην 

Δανία μεταξύ Nanoyou Interdisciplinary Nanoscience center (iNANO) και 

Aarhus Universiry (για στοιχειώδη κατανόση της νανοτεχνολογίας ως προς 

την δεοντολογία), καθώς επίσης και σε αρκετές άλλες χώρες (Αμερική, 

Σουηδία). 

Η τάση για συνεργασία σχολείων και πανεπιστημίων με φορείς μη τυπικής 

εκπαίδευσης γίνεται διαρκώς πιο έντονη ανά τον κόσμο και το γεγονός αυτό 

φαίνεται πως οφείλεται στα καλά αποτελέσματα, στα οφέλη και τα 

πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τέτοια εγχειρήματα στην εκπαίδευση. 

Ειδικότερα για τον κλάδο της νανοτεχνολογίας, η ανάπτυξη τέτοιων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση, δεδομένου ότι 

δεν γίνεται αναφορά γι ΄ αυτόν στο Αναλυτικό Πρόγραμμα (Ζάχου,2020). 
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2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

2.1 Το Μη τυπικό περιβάλλον μάθησης: ¨Β & T Composites¨ 

 

Το μη τυπικό περιβάλλον μάθησης, στο οποίο θα σχεδιαστούν οι διδακτικές 

προτάσεις και το αντίστοιχο διδακτικό εκπαιδευτικό υλικό είναι ο χώρος 

τεχνοεπιστήμης της εταιρίας B & T Composites.  

 

Εικ 1: Εξωτερική όψη του εργοστασίου (ανακτήθηκε από https://www.btcomposites.gr/el/profile/) 

Ο συγκεκριμένος χώρος τεχνοεπιστήμης έχει ως βάση του την Φλώρινα και 

εξειδικεύεται στην κατασκευή προηγμένων εξαρτημάτων συνθετικών υλικών 

αξιοποιώντας την Νανοεπιστήμη και την Νανοτεχνολογία. Η εταιρία 

εξειδικεύεται στην τεχνική Περιέλιξης Νημάτων γύρω από Μεταλλικό Καλούπι 

και οι εφαρμογές της, αφορούν ποικίλους τομείς όπως είναι η Αιολική 

Ενέργεια, η Βιομηχανία, η Ναυτιλία, η Αεροδιαστημική και η 

Αυτοκινητοβιομηχανία. 

Η συγκεκριμένη εταιρία διαθέτει εξειδικευμένους χώρους παραγωγής, οι 

οποίοι έχουν εξοπλιστεί με λογισμικά και μηχανήματα των τελευταίων και των 

πιο εξελιγμένων τεχνολογιών, προκειμένου να εξασφαλίζει την ποιότητα και 

την αξιοπιστία στα προϊόντα που παράγει. 

Το προσωπικό της προέρχεται κατά βάση από τον τομέα των σύνθετων 

υλικών, ενώ υπάρχουν και πτυχιούχοι οι οποίοι εξειδικεύονται στον 

σχεδιασμό, στην κατασκευή ή ακόμα και στην δοκιμή σύνθετων υλικών. 

Πέρα από την παραγωγή εφαρμογών που στηρίζονται στη Νανοτεχνολογία, η 

B & T Composites σχεδιάζει και χρησιμοποιεί την τεχνική της προσομοίωσης 

προκειμένου να προκύψουν εξαρτήματα τα οποία θα είναι αξιόπιστα, θα 

έχουν δύναμη, αντοχή και αποδοτικότητα. 

Ενδεικτικά, ορισμένα από τα εξαρτήματα που παράγει το εργοστάσιο με την 

τεχνική περιέλιξης ινών είναι τα ακόλουθα (Πίνακας 2): 

 



22 
 

Πίνακας 2: Εξαρτήματα Νανοτεχνολογίας στην εταιρεία B&T Composites 

 
Αυτοκινητοβιομηχανία:  
 
Κινητήριοι άξονες ανθρακονημάτων. 
 
Πρόκειται για άξονες οι οποίοι είναι 
ελαφρύτεροι και χαρακτηρίζονται από 
μεγάλη αντοχή. 
 

 
Εικ 2: Κινητήριος άξονας 
ανθρακονημάτων (ανακτήθηκε από 
https://www.btcomposites.gr/el/) 
 

Βιομηχανία:  
Ρομποτικοί Βραχίονες  
 
Οι ρομποτικοί βραχίονες που 
χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία 
αντικαθίστανται από ελαφρύτερους οι 
οποίοι είναι κατασκευασμένοι από 
άνθρακα. 
 

 
Εικ 3: Ρομποτικός Βραχίονας 
(ανακτήθηκε από 
https://www.btcomposites.gr/el/) 
 

Αιολική Ενέργεια:  
FRP Κινητήριοι Άξονες για 
Ανεμογεννήτριες 
 
Οι FRP κινητήριοι άξονες για 
ανεμογεννήτριες παρέχουν μεγαλύτερη 
ηλεκτρική μόνωση, ενώ παράλληλα 
έχουν χαμηλότερο βάρος σε σχέση με 
τους συμβατικούς άξονες οι οποίοι 
κατασκευάζονται από χάλυβα. 
 

 
 
Εικ 4: FRP Κινητήριος Άξονας για 
Ανεμογεννήτριες (ανακτήθηκε από 
https://www.btcomposites.gr/el/profile/) 
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Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου τεχνοεπιστήμης σχετίζεται με το γεγονός 

ότι πολλές από τις πρακτικές κατασκευής, τα μηχανήματα, καθώς και τα 

προϊόντα στηρίζονται στην Νανοτεχνολογία. Επίσης, πρόκειται για μία 

επιχείρηση η οποία βρίσκεται στην πόλη που εδρεύει το Παιδαγωγικό Τμήμα 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και συνεπώς είναι εφικτή η δια ζώσης 

συνεργασία και ανάπτυξη διδακτικών εφαρμογών. 

 

2.2 Δείγμα και περιγραφή μαθησιακού-διδακτικού περιβάλλοντος 

 

Η διδακτική πρόταση με τίτλο «Αιολική Ενέργεια», απευθύνεται σε μαθητές 

της Ε΄ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου. 

Ακολουθεί η διδακτική πρόταση με τίτλο «Η συγκομιδή των ελιών», η οποία 

απευθύνεται σε μαθητές της Στ΄ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου. 

Τρίτη στη σειρά παρουσιάζεται η διδακτική πρόταση με τίτλο «Ένα πιο 

ελαφρύ αυτοκίνητο», που είναι σχεδιασμένη για μαθητές της Ε΄ Τάξης του 

δημοτικού σχολείου 

Ορισμένοι από τους γενικότερους σκοπούς και των τριών παραπάνω 

διδακτικών προτάσεων είναι, οι μαθητές/τριες:  

 να αυξήσουν το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό τους για την 

διδασκαλία του περιεχομένου των φυσικών επιστημών. 

 να εμπλακούν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. 

 να αποκομίσουν νέες εκπαιδευτικές εμπειρίες εκτός του πλαισίου της 

τάξης και του σχολείου τους 

 να συνεργαστούν αρμονικά μεταξύ τους , ώστε αναδειχθούν οι οπτικές, 

οι ιδέες και οι απόψεις τους για το περιεχόμενο που διδάχτηκαν. 

 να εξοικειωθούν με νέα γνωστικά αντικείμενα 

 να καλλιεργήσουν την κριτική τους ικανότητα 

 να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν στους συμμαθητές τους τις νέες 

γνώσεις και εμπειρίες που αποκόμισαν 
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3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ 

ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 

ΜΑΘΗΣΗΣ 
 

3.1. Περιγραφή του εκπαιδευτικού μη τυπικού περιβάλλοντος 

μάθησης 

 

Στην συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζονται τρεις διδακτικές προτάσεις, οι 

οποίες είναι θεμελιωμένες στην διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και 

ειδικότερα, στον κλάδο της Νανοτεχνολογίας, η οποία σε κάθε περίπτωση 

συνδέεται με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, αξιοποιώντας μη τυπικά 

περιβάλλοντα μάθησης.  

Η πρώτη διδακτική πρόταση έχει τίτλο «Αιολική Ενέργεια», σχεδιάστηκε για 

μαθητές/τριες της Ε΄ Δημοτικού και μέσω αυτής επιδιώκεται να διδαχτούν 

βασικές αρχές της Νανοτεχνολογίας (Μέγεθος και κλίμακα, Δομή της Ύλης, 

Ιδιότητες που εξαρτώνται από το μέγεθος, Νανοτεχνολογία και κοινωνικές 

επιπτώσεις), μέσω των εφαρμογών της στις ανεμογεννήτριες, όπως θα τους 

παρουσιαστούν στο μη τυπικό περιβάλλον εκπαίδευσης που θα επισκεφθούν. 

Το ίδιο σκεπτικό ακολουθείται τόσο στη δεύτερη διδακτική πρόταση με τίτλο  

«Η συγκομιδή των ελιών» που απευθύνεται σε μαθητές της Στ΄ Δημοτικού και 

αφορά εφαρμογές σε κοντάρια συγκομιδής ελιών, όσο και η τρίτη διδακτική 

πρόταση με τίτλο «Ένα πιο ελαφρύ αυτοκίνητο» για μαθητές/τριες της Ε΄ 

Δημοτικού και αξιοποιεί εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία. 

Πρόκειται για τρεις διδακτικές προτάσεις, οι οποίες είναι ανεξάρτητες μεταξύ 

τους. Περιλαμβάνουν τρία στάδια διδασκαλίας. Το πρώτο στάδιο 

χρησιμοποιείται για να εισαχθούν οι μαθητές/τριες ομαλά στο νέο γνωστικό 

αντικείμενο και να αποκτήσουν μία πρώτη επαφή πριν από την επίσκεψή τους 

στον χώρο τεχνοεπεπιστήμης της εταιρείας B&T Composites. Το δεύτερο 

στάδιο αφορά την επίσκεψη των μαθητών στην εταιρεία. Το τρίτο 

πραγματοποιείται στο σχολείο με δραστηριότητες που επικεντρώνονται τόσο 

στην ανατροφοδότηση όσο και στην αξιολόγηση των μαθητών/τριων. 

Για τον σχεδιασμό των διδακτικών προτάσεων έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές 

και ποικίλες διδακτικές μεθοδολογίες, έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους 

μαθητές να διδαχθούν με διαφορετικούς τρόπους, αυξάνοντας έτσι τις 

πιθανότητες να ανταποκριθούν στα ερεθίσματα που τους δίνονται. Πιο 

συγκεκριμένα στην πρώτη διδακτική πρόταση χρησιμοποιείται η διερευνητική 

μέθοδος (inquiry method) και η ομαδοσυνεργατική (collaboration), ενώ για την 

δεύτερη έχουν αξιοποιηθεί τα Τ.Π.Ε, ο καταιγισμός ιδεών (braistorming) και η 

εννοιολογική χαρτογράφηση. Για την τρίτη διδακτική πρόταση 
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χρησιμοποιούνται εκτός από τα Τ.Π.Ε και τον καταιγισμό ιδεών και η μέθοδος 

της καλλιτεχνικής δράσης. 

Για όλες τις παραπάνω μεθόδους θα αξιοποιηθεί ποικιλία εκπαιδευτικού 

υλικού, όπως παρουσιάσεις powerpoint, υλικοτεχνικά μέσα (ψαλίδια, χαρτόνια 

μαρκαδόροι), φύλλα παρατήρησης. Στόχος είναι οι μαθητές να 

πρωταγωνιστούν σε κάθε φάση της διδασκαλίας και να πετύχουν βιωματική 

μάθηση.  

Στο Κεφάλαιο αυτό, περιγράφονται αναλυτικά οι διδακτικές προτάσεις με τις 

μεθόδους, τους διδακτικούς στόχους και τις φάσεις τους. 

 

3.2 Διδακτική Πρόταση 1: «Αιολική Ενέργεια» 

3.2.1 Εισαγωγή 

 

Η διδακτική πρόταση με τίτλο ¨Αιολική Ενέργεια¨, απευθύνεται σε 

μαθητές/τριες της Ε΄ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Σε αυτή θα προταθούν 

και θα περιγραφούν δραστηριότητες για την διδασκαλία της αιολικής ενέργειας 

σε συνδυασμό με την Νανοτεχνολογία, στα πλαίσια της μη τυπικής 

εκπαίδευσης.  

 

3.2.2 Σύνδεση της διδασκαλίας με το ΑΠΣ 

 

Η διδακτική πρόταση για την Αιολική Ενέργεια σε συνδυασμό με την 

Νανοτεχνολογία μπορεί να εφαρμοστεί στα πλαίσια διαφόρων ενοτήτων της 

Ε΄ Δημοτικού. 

Αρχικά, είναι δυνατόν να διδαχθεί στα πλαίσια της ενότητας 3 του βιβλίου με 

τίτλο «Ενέργεια» και πιο συγκεκριμένα στις μορφές ενέργειας και στην 

μετατροπή της ενέργειας. Ακόμα, ικανή κρίνεται η ενσωμάτωσή της στην 

ενότητα 1 με τίτλο «Υλικά σώματα», δεδομένου ότι η κλίμακα και το μέγεθος 

που βρίσκεται κάθε υλικό, μπορεί να αποτελέσει βασικό παράγοντα 

μεταβολής των ιδιοτήτων ( χημικών, φυσικών κτλ), που το χαρακτηρίζουν. 

Συγκεκριμένα, όσο ένα υλικό πλησιάζει τη νανοκλίμακα, παρουσιάζει ιδιότητες 

διαφορετικές από αυτές που είχε στην μακροκλίμακα. 

Επίσης προτείνεται η ενσωμάτωσή της   στην ενότητα 9 με τίτλο «Μηχανική» 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας στοχεύουν να 

βελτιώσουν τη δύναμη και το βάρος αντικειμένων. Δεδομένου ότι αυτές είναι 



26 
 

βασικές έννοιες της Μηχανικής, προκύπτει άμεσος συσχετισμός Μηχανικής 

και Νανοτεχνολογίας. 

3.2.3 Σκοποί και στόχοι της διδακτικής πρότασης «Αιολική Ενέργεια» 

 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση οι στόχοι της διδακτικής πρότασης ποικίλουν, 

λόγω του ιδιαίτερου περιεχομένου, που προκύπτει από την εισαγωγή και την 

σύνδεση της Νανοτεχνολογίας στην διδασκαλία, καθώς επίσης και του 

τρόπου ο οποίος θα χαρακτηρίζεται από τη μη τυπική εκπαίδευση. 

Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι  και οι σκοποί της διδακτικής πρότασης είναι οι 

εξής: 

 Οι μαθητές/τριες να προσεγγίσουν τις Μεγάλες Ιδέες του περιεχομένου 

της Νανοτεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα το Μέγεθος και Κλίμακα, τη 

Δομή της ύλης, τις Ιδιότητες που εξαρτώνται από το μέγεθος και την 

Νανοτεχολογία και τις κοινωνικές επιπτώσεις. 

 Οι μαθητές/τριες να προσεγγίσουν διεπιστημονικά το περιεχόμενο των 

ενοτήτων του σχολικού βιβλίου συνδέοντας την ενέργεια, με την ύλη, 

την Μηχανική και τον ηλεκτρισμό ο οποίος παράγεται μέσα από την 

λειτουργία των ανεμογεννητριών για τις οποίες θα μελετηθεί η 

βελτίωση κατασκευής τους, μέσω της Νανοτεχνολογίας. 

 Οι μαθητές/τριες να αντιληφθούν τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα των εφαρμογών της Νανοτεχνολογίας στη ζωή μας. 

 Οι μαθητές/τριες να είναι ικανοί να περιγράφουν τις διαστάσεις, το είδος 

υλικού και το βάρος των τυπικών αξόνων χάλυβα που 

χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των ανεμογεννητριών σε σχέση 

με τους άξονες FRP οι οποίοι κατασκευάζονται με την αξιοποίηση της 

νανοτεχνολογίας 

 

3.2.4 Μεθοδολογία της διδακτικής πρότασης «Αιολική Ενέργεια» 

 

Η μεθοδολογία της διδακτικής αυτής πρότασης ποικίλει και διαφοροποιείται 

ανάλογα με την φάση εφαρμογής της διδασκαλίας. 

Στην πρώτη φάση της διδασκαλίας θα αξιοποιηθεί η διερευνητική μέθοδος. Σε 

αυτή, στόχος είναι οι μαθητές/τριες να εξοικειωθούν συστηματικά με κανόνες 

που προκύπτουν τόσο από την λογική, όσο και από την επιστήμη, έτσι ώστε 

να οργανώσουν την αξίωσή τους για νέα γνώση (Δημητριάδου, 2016). Πιο 

συγκεκριμένα, μέσω αυτής της μεθόδου, οι μαθητές προσεγγίζουν τη νέα 

γνώση ξεκινώντας βήμα-βήμα με αρχικές υποθέσεις, οι οποίες θα 

καλλιεργηθούν και θα συνεχίσει η επεξεργασία και η αξιολόγησή τους μέχρι 

την γενίκευση των τελικών τους διαπιστώσεων και την εφαρμογή τους. 



27 
 

Σύμφωνα με την Δημητριάδου (2016), «η θεμελίωση μιας πεποίθησης στο 

πλαίσιο της διερευνητικής μεθόδου γίνεται με την χρήση της αιτιολόγησης, της 

τεκμηρίωσης, της εξαγωγής αποτελέσματος και της γενίκευσης». 

Στην δεύτερη φάση της διδασκαλίας που προτείνεται, θα αξιοποιηθεί η μη 

τυπική εκπαίδευση. Σε αυτή την μορφή διδασκαλίας υπάρχει έντονα το 

στοιχείο της δυναμικής μαθησιακής διαδικασίας. Οι μαθητές/τριες δηλαδή, 

μαθαίνουν μέσω των προσωπικών εμπειριών που αποκτούν και τους 

προκαλούν έκπληξη και περιέργεια, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Στην τρίτη και τελευταία φάση της προτεινόμενης διδασκαλίας, θα εφαρμοστεί 

η μέθοδος της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Αυτή η μέθοδος διδασκαλίας  

έχει ως βάση της την συλλογική εργασία των μαθητών/τριων. Μια από της 

θέσης της είναι το γεγονός ότι ¨το αποτέλεσμα μιας συλλογικής εργασίας κάτω 

από ορισμένες προϋποθέσεις είναι καλύτερο από αυτό της ατομικής¨ 

(Δημητριάδου, 2016). Τέλος, στοιχεία που αποτελούν κλειδιά της 

ομαδοσυνεργατικής μάθησης είναι έννοιες όπως αυτή της αλληλεξάρτησης, 

της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της κάθε ομάδας και η ατομική ευθύνη 

του καθενός με σκοπό την ανάδειξη και την επιτυχία όλης της ομάδας. 

 

3.2.5 Στάδια- Φάσεις της διδακτικής πρότασης «Αιολική Ενέργεια» 

 

1ο Στάδιο της διδακτικής πρότασης 

Στο πρώτο στάδιο της διδακτικής πρότασης στόχος είναι να εισάγουμε 

τους/τις μαθητές/τριες ομαλά στο περιεχόμενο της διδασκαλίας. Αυτό θα γίνει 

μέσα από ερωτήσεις κρίσεως που θα προβληθούν στο διαδραστικό πίνακα με 

την χρήση του powerpoint. Ενδεικτικές τέτοιες ερωτήσεις είναι οι εξής:  

 Τι νομίζετε ότι είναι η Αιολική Ενέργεια; 

 Που έχετε ακούσει τον όρο «Αιολική Ενέργεια»; 

 Γνωρίζετε τι είναι οι ανεμογεννήτριες; 

 Σε τι νομίζετε ότι χρησιμεύουν οι ανεμογεννήτριες; 

Σχετικά με το περιεχόμενο της Νανοτεχνολογίας, θα συζητηθεί μέσα από ένα 

φανταστικό επεισόδιο. Συγκεκριμένα: «Παιδιά χτες σε ένα πάρκο άκουσα να 

συζητούν τρία παιδάκια για με λέξη, τη Νανοτεχνολογία. Είχαν διαφορετικές 

απόψεις, Εγώ μπερδεύτηκα.  Εσείς όταν ακούτε τη λέξη «Νανοτεχνολογία» τι 

σας έρχεται στο νου; Δώστε ένα παράδειγμα». 

Σκοπός είναι οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν την κλίμακα του νάνο (μέσω 

φωτογραφιών και συγκρίσεων), έτσι ώστε να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε 
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στις Μεγάλες Ιδέες που θα διδάξουμε στα παιδιά, σε συνδυασμό με την 

Αιολική Ενέργεια και την κατασκευή των ανεμογεννητριών. 

Οι Μεγάλες Ιδέες που θα αξιοποιηθούν είναι οι εξής: 1. Μέγεθος και Κλίμακα, 

2. Δομή της Ύλης, 8. Νανοτεχνολογία και κοινωνικές επιπτώσεις. 

Αφού ξεκινήσει μια συζήτηση με τους μαθητές/τριες, η οποία θα είναι 

κατευθυνόμενη από τον/την εκπαιδευτικό προκειμένου να την χρησιμοποιήσει 

ως εισαγωγή στην διδασακλία, θα συνεχίσει με τη παρουσίαση του 

powerpoint με σύντομες απαντήσεις και εικόνες σχετικές με τις προηγούμενες 

ερωτήσεις, οι οποίες θα επιβεβαιώνουν, θα συμπληρώνουν ή πιθανώς και να 

ανατρέπουν τις αντιλήψεις των παιδιών. 

        

Εικ 5, 6: Η κλίμακα του ¨νάνο¨ (Ανακτήθηκαν από 

https://www.google.gr/search?q=nano+lotos&tbm=isch&ved=2ahUKEwiQ5-) 

 

Εικ 7: Ανεμογενντριες (Ανακτήθηκε από https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CE%BD%) 

Σε αυτή την Φάση οι μαθητές/τριες θα κληθούν να κάνουν δραστηριότητες, 

όπως σύγκριση αντικειμένων του μακρόκοσμου, του μικρόκοσμου και του 

νανόκοσμου, αλλά και να συμπληρώσουν πίνακες με τα θετικά και τα 

αρνητικά που θεωρούν ότι υπάρχουν, στην αξιοποίηση της Νανοτεχνολογίας 

για την κατασκευή σύγχρονων ανεμογεννητριών. Ουσιαστικά θα τους ζητηθεί 

να εκφράσουν την άποψή τους για έννοιες όπως το βάρος των 

ανεμογεννητριών, η ανθεκτικότητά τους, το κόστος τους, οι επιπτώσεις 

κατασκευής και συντήρησης τους για το περιβάλλον, έτσι ώστε να προκύψουν 

https://www.google.gr/search?q=nano+lotos&tbm=isch&ved=2ahUKEwiQ5-
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και να αναπτυχθούν προβληματισμοί που θα εγείρουν το ενδιαφέρον των 

μαθητών για τα επόμενα στάδια της διδασκαλίας που θα ακολουθήσουν. 

Στο τέλος αυτής της φάσης, θα μοιραστούν στους/στις μαθητές/τριες 

ερωτηματολόγια στα οποία θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που 

αφορούν το δεύτερο στάδιο της διδακτικής πρότασης και συγκεκριμένα την 

οργανωμένη επίσκεψη στην εταιρεία B&T Composites. Ενδεικτικές ερωτήσεις 

είναι οι εξής: 

 Θεωρείς πως η επίσκεψή σου στο χώρο τεχνοεπιστήμης θα σε 

βοηθήσει να καταλάβεις γιατί είναι χρήσιμη η Ναντεχνολογία στη ζωή 

του ανθρώπου; 

 Βρίσκεις ενδιαφέρουσα μία τέτοια δραστηριότητα; 

 Νομίζεις ότι αν δεις από κοντά και αγγίξεις τα προϊόντα που 

κατασκευάστηκαν με χρήση Νανοτεχνολογίας θα σε βοηθήσει κάπου; 

Αν ναι πού; 

 Θα ήθελες να δουλέψεις σε ένα τέτοιο χώρο που γίνεται χρήση 

Νανοτεχνολογίας; 

 Νομίζεις είναι δύσκολο και πολύπλοκο να φτιαχτούν αντικείμενα με 

χρήση Νανοτεχνολογίας; 

Αφού απαντηθούν, θα πρέπει να συλλεχθούν και να καταγραφούν οι 

απαντήσεις προκειμένου να μπορούν να συγκριθούν με τις απαντήσεις που 

θα δώσουν οι ίδιοι μαθητές στο τρίτο στάδιο και αφού έχουν ολοκληρώσει την 

επίσκεψή στο εργοστάσιο της εταιρείας. 

 

2ο Στάδιο της διδακτικής πρότασης 

Στο δεύτερο στάδιο-φάση της διδακτικής πρότασης θα πραγματοποιηθεί η 

επίσκεψη των μαθητών υπό την συνοδεία και την καθοδήγηση του/της 

εκπαιδευτικού, στον χώρο τεχνοεπιστήμης.  

Ο/Η εκπαιδευτικός πριν από την οργανωμένη επίσκεψη, θεωρείται αναγκαίο 

να έχει επισκεφθεί πρώτα ο ίδιος τον χώρο, να έχει επικοινωνήσει με τους 

υπεύθυνους για τις δυνατότητες που υπάρχουν για τους/τις μαθητές/τριες και 

να έχει συζητήσει τις σκέψεις του για την οργάνωση, την υλοποίηση και τους 

στόχους της επίσκεψης μαζί τους. Το γεγονός αυτό θα βοηθήσει στην ομαλή 

διεξαγωγή των δραστηριοτήτων και την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια στο 

πρόγραμμα και τους στόχους που έχει θέση ο/η εκπαιδευτικός για αυτή την 

επίσκεψη. 

Αφού λοιπόν, έχει προηγηθεί η συνεννόηση και η οργάνωση, οι μαθητές/τριες 

θα μεταβούν στον χώρο τεχνοεπιστήμης του εργοστασίου B & T Composites. 

Εκεί, θα οδηγηθούν στην αίθουσα παρουσιάσεων του χώρου όπου ο 

υπεύθυνος θα κάνει μια σύντομη παρουσίαση και θα εξηγήσει στα παιδιά τι 



30 
 

κάνει ακριβώς το εργοστάσιο, πώς και γιατί παράγονται οι FRP Κινητήριοι 

Άξονες για Ανεμογεννήτριες, τι διαφορετικό έχουν από τους κοινούς άξονες 

και πώς η νανοτεχνολογία συμβάλλει τελικά σε όλο αυτό το έργο. Με την 

ολοκλήρωση της παρουσίασης οι μαθητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να 

εκφράσουν απορίες τόσο στον υπεύθυνο του χώρου, όσο και στον 

εκπαιδευτικό.  

Εφόσον ολοκληρωθεί η ενημέρωση των μαθητών/τριών, θα δοθεί η ευκαιρία 

στους/στις μαθητές/τριες να δουν από κοντά και να αγγίξουν έναν τέτοιο 

άξονα, προκειμένου να αποκτήσουν την βιωματική μάθηση. Θα είναι σε θέση 

να αντιληφθούν με τις αισθήσεις τους όλα όσα τους περιέγραφε νωρίτερα ο 

υπεύθυνος του εργοστασίου. 

Έπειτα, θα δοθούν στους/στις μαθητές/τριες οι απαραίτητες οδηγίες 

ασφάλειας και προστασίας, ώστε να μεταφερθούν χωρίς κανένα ρίσκο στην 

γραμμή παραγωγής και να δουν με ποιόν τρόπο κατασκευάζονται οι άξονες 

των ανεμογεννητριών για τις οποίες είχαν μάθει τόσα, τις είδαν από κοντά και 

τις επεξεργάστηκαν. Σε αυτή τη φάση, τόσο ο/η εκπαιδευτικός, όσο και ο 

υπεύθυνος του εργοστασίου θα μιλάνε στα παιδιά και θα εξηγούν τι συμβαίνει 

σε κάθε στάδιο, για να γίνεται απόλυτα κατανοητή η διαδικασία. 

 

Εικ 8: Γραμμή παραγωγής. (Ανακτήθηκε από 

https://www.google.gr/search?q=b+t+composites&hl=e) 

Στο τέλος αυτής της φάσης, και μετά από συνεννόηση με τον εκπαιδευτικό, ο 

υπεύθυνος του εργοστασίου θα ζητήσει από τους/τις μαθητές/τριες να γίνουν 

οι ¨διαφημιστές¨ αυτών των προϊόντων του εργοστασίου, δηλαδή των FRP 

Κινητήριων αξόνων για ανεμογεννήτριες. Πιο συγκεκριμένα, θα τους προτείνει 
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να σχεδιάσουν μία αφίσα στην οποία θα αναγράφονται στοιχεία που θεωρούν 

οι ίδιοι ότι είναι αναγκαίο να αναφερθούν και αφορούν τον τρόπο και την 

μέθοδο κατασκευής τους, τα πλεονεκτήματα και ό,τι άλλο οι ίδιοι κρίνουν 

απαραίτητο προκειμένου να αναδείξουν την αξία και την χρησιμότητα των 

εφαρμογών της Νανοτεχνολογίας στον τομέα της Αιολικής Ενέργειας και πιο 

συγκεκριμένα στην κατασκευή των ανεμογεννητριών. 

 

3ο Στάδιο της διδακτικής πρότασης 

 

Στο στάδιο αυτό της συγκεκριμένης διδακτικής πρότασης οι μαθητές/τριες θα 

οργανωθούν σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων, ώστε να εργαστούν 

ομαδοσυνεργατικά. Η δραστηριότητα που θα κληθούν να φέρουν εις πέρας 

έχει ήδη περιγραφεί από τον υπεύθυνο του κέντρου τεχνοεπιστήμης που 

επισκέφτηκαν, ωστόσο ο εκπαιδευτικός θα υπενθυμίσει την ¨αποστολή¨ τους. 

Ο/Η εκπαιδευτικός θα μοιράσει σε κάθε ομάδα υλικοτεχνικά μέσα (χαρτόνια, 

ψαλίδια, κόλλες, μαρκαδόρους, εικόνες των αξόνων, εικόνες από το 

νανόκοσμο). Στη συνέχεια, θα ζητήσει από τους/τις μαθητές/τριες να 

εργαστούν αρμονικά, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μία αφίσα η κάθε 

ομάδα, μέσω της οποίας κάποιος που δεν έχει επισκεφθεί το εργοστάσιο, δεν 

έχει ακούσει για τη νανοτεχνολογία και για της ανεμογεννήτριες, θα μπορέσει 

να καταλάβει τι θετικό έχουν αυτοί οι άξονες και που στηρίζεται η κατασκευή 

τους. 

Εφόσον, κάθε ομάδα ολοκληρώσει την αφίσα της, θα την παρουσιάσει στην 

ολομέλεια της τάξης, όπου θα δικαιολογήσει τις επιλογές της με επιχειρήματα. 

Τελιώνοντας την τρίτη φάση στους/στις μαθητές/τριες θα μοιραστούν και πάλι 

τα ερωτηματολόγια που είχαν απαντήσει στην πρώτη φάση πριν την 

επίσκεψή τους στο εργοστάσιο, έτσι ώστε να συγκρίνουμε τις απαντήσεις του 

¨πριν¨ και του ¨μετά¨ και να δούμε τις εντυπώσεις και τα οφέλη που 

αποκόμισαν από αυτό τον τύπο διδασκαλίας στους μαθητές και στις 

μαθήτριες. 

Το τελευταίο αυτό στάδιο της προτεινόμενης διδασκαλίας, θα μπορούσε να 

αποτελέσει ένα στάδιο αξιολόγησης και ανατροφοδότησης, σχετικά με την 

εφαρμογή της μη τυπικής εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα της οργανωμένης 

επίσκεψης των μαθητών/τριων στο κέντρο τεχνοεπιστήμης, προκειμένου να 

έρθουν σε επαφή με τη Νανοτεχνολογία  και τις εφαρμογές της στην Αιολική 

Ενέργεια, μέσω της βιωματικότητας και της προσωπικής τους εμπειρίας. 

 



32 
 

3.3 Διδακτική Πρόταση 2: «Η Συγκομιδή των ελιών» 

 

3.3.1 Εισαγωγή 

Η διδακτική πρόταση με τίτλο «Η Συγκομιδή των ελιών», απευθύνεται σε 

μαθητές/τριες της Στ΄ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Σε αυτή θα προταθούν 

και θα περιγραφούν δραστηριότητες, που αφορούν το δέντρο της ελιάς, 

καθώς επίσης και της συγκομιδής του καρπού της ελιάς με την αξιοποίηση 

των εφαρμογών της Νανοτεχνολογίας, οι οποίες διευκολύνουν τον άνθρωπο 

σε απλές, καθημερινές εργασίες όπως είναι το μάζεμα της ελιάς.  

 

3.3.2 Σύνδεση της διδασκαλίας με το ΑΠΣ 

 

Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση είναι δυνατόν να συνδεθεί με το Κεφάλαιο 

4 του σχολικού βιβλίου της Στ ΄ Δημοτικού, το οποίο έχει τίτλο ¨Φυτά¨. Οι 

μαθητές αφού γνωρίσουν ένα από τα χαρακτηριστικότερα δέντρα της χώρας 

μας που είναι η ελιά, θα μπορέσουν να έρθουν σε επαφή και με τους τρόπους 

συγκομιδής του καρπού της, μέσω εφαρμογών της Νανοτεχνολογίας. 

 

3.3.3 Σκοποί και στόχοι της διδακτικής πρότασης «Η Συγκομιδή των 

ελιών» 

 

Κάθε διδασκαλία που οργανώνεται, είναι αναγκαίο να ορίζει τους σκοπούς και 

τους στόχους της. Ανεξάρτητα από το γνωστικό περιεχόμενο, που θα έχει και 

τις μεθόδους που θα εφαρμοστούν, ώστε να πραγματοποιηθεί, κέντρο κάθε 

πρακτικής και δραστηριότητας που σχεδιάζεται θα πρέπει να είναι οι μαθητές 

και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων, των γνώσεων και της κριτικής τους 

ικανότητας. Σύμφωνα με την Δημητριάδου (2016), ¨το σύγχρονο σχολείο 

οφείλει να υπερβαίνει το τεχνικό μοντέλο διδακτικού σχεδιασμού και να 

επιδιώκει μαθησιακές εμπειρίες με νόημα, αξιοποιώντας τους 

συναισθηματικούς, φυσικούς και κοινωνικούς παράγοντες του 

περιβάλλοντος.¨ 

Στην περίπτωση αυτή της διδακτικής πρότασης, οι διδακτικοί σκοποί και 

στόχοι ποικίλουν, δεδομένου ότι το γνωστικό περιεχόμενο θα προσεγγιστεί 

πολυπρισματικά, γεγονός που προκύπτει από την εισαγωγή και σύνδεση της 

Νανοτεχνολογίας με το Κεφάλαιο 4 του βιβλίου. Παράλληλα, ο τρόπος 

προσέγγισης, ο οποίος θα χαρακτηρίζεται από την μη τυπική εκπαίδευση 

ανοίγει τον δρόμο για επιπλέον στόχους που μπορούν να επιτευχθούν. 
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Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι και οι σκοποί της διδακτικής πρότασης είναι οι 

εξής, οι μαθητές/τριες: 

 να γνωρίσουν τη δομή του δέντρου της ελιάς 

  να μάθουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η συγκομιδή των καρπών 

της ελιάς. 

 να ακούσουν για την έννοια του ¨νάνο¨ και να την τοποθετήσουν στην 

κλίμακα των μεγεθών. 

 να έρθουν σε επαφή με κάποιες από τις Μεγάλες Ιδέες του 

περιεχομένου της Νανοτεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα το Μέγεθος 

και Κλίμακα, τη Δομή της ύλης, τις Ιδιότητες που εξαρτώνται από το 

μέγεθος και την Νανοτεχολογία και τις κοινωνικές επιπτώσεις. 

 να αντιληφθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των 

εφαρμογών της Νανοτεχνολογίας στη ζωή μας. 

 να μάθουν για την συμμετοχή που μπορεί να έχει η νανοτεχνολογία 

στην διευκόλυνση της συγκομιδής των ελιών. 

 

3.3.4 Μεθοδολογία της διδακτικής πρότασης «Η Συγκομιδή των ελιών» 

 

Η διδακτική μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί σε αυτή την διδακτική πρόταση 

ποικίλει, ανάλογα με την φάση της διδασκαλίας που βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Κάθε στάδιο της διδασκαλίας έχει διαφορετικούς στόχους και ανάγκες, οι 

οποίες για να ικανοποιηθούν απαιτούν την εφαρμογή της κατάλληλης 

μεθόδου. 

Στην πρώτη φάση της διδακτικής πρότασης, θα πραγματοποιηθεί διδασκαλία 

με χρήση των Τ.Π.Ε. Η επιλογή της μεθόδου αυτής προκύπτει από την 

πληθώρα πλεονεκτημάτων που την χαρακτηρίζει. Διευκολύνει την 

εκπαιδευτική διαδικασία τόσο για τον εκπαιδευτικό, όσο και για τους/τις 

μαθητές/τριες αφού λειτουργεί ¨ως επικοινωνιακό εργαλείο για την παροχή 

πολυμεσικής πληροφορίας¨ (Δημητριάδου,2016). Ταυτόχρονα, οι διδασκαλίες 

με την χρήση Τ.Π.Ε είναι πιο ελκυστικές για τα παιδιά σε σχέση με τα 

συμβατικά βιβλία, δεδομένου ότι είναι πιο κοντά στο διαρκώς εξελισσόμενο 

τεχνολογικό περιβάλλον, του οποίου οι μαθητές/τριες αποτελούν μέρος στην 

καθημερινή τους ζωή. 

Στην δεύτερη φάση της προτεινόμενης διδασκαλίας, θα αξιοποιηθεί η μη 

τυπική εκπαίδευση. Αυτή η μέθοδος διδασκαλίας έχει ω κύριο χαρακτηριστικό 

της την βιωματική μάθηση των μαθητών/τριων. Ουσιαστικά δίνεται η 

δυνατότητα να ¨δοθεί έμφαση σε προσωπικές μαθησιακές επιλογές¨ 

(Δημητριάδου,2016). 

Επιπρόσθετα, η μη τυπική εκπαίδευση ευνοεί την δημιουργία ευχάριστου 

κλίματος τόσο μεταξύ των μαθητών/τριων, όσο και των μαθητών/τριων σε 
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σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία, αφού βγαίνει από τα τυποποιημένα 

πλαίσια του Αναλυτικού Προγράμματος και της τάξης και δίνει μία άλλη οπτική 

στην διαδικασία. 

Στην τρίτη φάση της διδασκαλίας που προτείνεται, θα αξιοποιηθεί η 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία (collaboration) σε συνδυασμό με την 

διαδικασία της εννοιολογικής χαρτογράφησης. Η ομαδοσυνεργατική μάθηση 

είναι αυτή που καλλιεργεί και αναδεικνύει μεταξύ των μαθητών αξίες όπως η 

αλληλοϋποστήριξη, η αλληλοκατανόηση, ο αλληλοσεβασμός, η συνεργασία 

και η ατομική ευθύνη. Οι μαθητές/τριες αναλαμβάνοντας ρόλους μέσα στην 

ομάδα, ενεργοποιούνται, αλληλεπιδρούν, αντιμετωπίζουν από κοινού τα 

προβλήματα και προχωρούν στην λήψη πρωτοβουλιών. 

Η ομαδοσυνεργατικότητα, είναι το μέσο για την εννοιολογική χαρτογράφηση 

των νέων γνώσεων από τους/τις μαθητές/τριες. Μέσω αυτής οι μαθητές/τριες 

θα μπορέσουν να συνδέσουν της έννοιες με τις οποίες ήρθαν σε επαφή, θα 

αναδείξουν τις αντιλήψεις τους γι αυτές και θα μπορέσει ο/η εκπαιδευτικός να 

έχει την ανατροφοδότηση, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την αξιολόγηση 

της εφαρμογής της διδακτικής πρότασης. 

 

3.3.5 Στάδια της Διδακτικής Πρότασης «Η Συγκομιδή των ελιών» 

 

1ο Στάδιο της Διδακτικής Πρότασης 

Στο πρώτο στάδιο της διδακτικής πρότασης με τίτλο ¨Η συγκομιδή των ελιών¨, 

σκοπός είναι οι μαθητές/τριες να έρθουν πρώτη φορά σε επαφή με το νέο 

γνωστικό αντικείμενο που είναι το δέντρο της ελιάς, καθώς και η συγκομιδή 

των καρπών της με εργαλεία που αποτελούν εφαρμογές της 

Νανοτεχνολογίας. 

Για την πραγματοποίηση αυτού του σκοπού θα γίνει χρήση των Τ.Π.Ε, αφού 

θα προβληθεί στον διαδραστικό πίνακα της τάξης ( ή αν δεν διατίθεται, μέσω 

προτζέκτορα), το βίντεο με τίτλο ¨Συγκομιδή ελιάς - Olive harvest #DJI 

air2#KDrone¨, που δείχνει το δέντρο της ελιάς, αλλά και την παραδοσιακή 

διαδικασία της συγκομιδής των καρπών της. 
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Εικ 9: Συγκομιδή με συμβατικό κοντάρι (ανακτήθηκε από 

https://www.youtube.com/watch?v=dwZACnCDHpg) 

 Με την ολοκλήρωση του βίντεο, ο εκπαιδευτικός θα κάνει ερωτήσεις 

κατανόησης στους/στις μαθητές/τριες όπως: 

 Ποιά αγροτική εργασία επιτελούν οι άνθρωποι; 

 Με ποιόν τρόπο το κάνουν; 

 Γιατί νομίζετε ότι ακολουθούν αυτή την πρακτική; 

 Υπάρχει κάποιος παράγοντας που τους δυσκολεύει; 

 Νομίζετε ότι υπάρχει τρόπος να γίνει η διαδικασία πιο εύκολη για τους 

εργάτες; 

Αφού γίνει συζήτηση με τους/τις μαθητές/τριες με αφορμή τις παραπάνω 

ερωτήσεις, ο εκπαιδευτικός με τη χρήση Τ.Π.Ε θα προβάλει στους/στις 

μαθητές/τριες μία παρουσίαση powerpoint  με την κλίμακα του νάνο. Θα 

εξηγήσει στα παιδιά μέσω συγκρίσεων μεταξύ αντικειμένων του 

μακρόκοσμου, του μικρόκοσμου και του νανόκοσμου, ότι είναι ένα μέγεθος 

στο οποίο τα υλικά αποκτούν νέες ιδιότητες κι αυτό το γεγονός μελετάται και 

αξιοποιείται από την τεχνολογία και την επιστήμη, δια μέσου της 

Νανοτεχνολογίας και της Νανοεπιστήμης αντίστοιχα. Έπειτα θα γίνει αναφορά 

στις Μεγάλες Ιδέες που θα αξιοποιηθούν και είναι οι εξής: 

 Μέγεθος και κλίμακα 

 Ιδιότητες που εξαρτώνται από το μέγεθος 

 Μοντέλα και προσομοιώσεις 

 Νανοτεχολογία και κοινωνικές επιπτώσεις 

Στη συνέχεια, θα δοθούν εικόνες στα παιδιά κοντάρια από διάφορα υλικά 

(ξύλο, σίδερο, πλαστικό), που χρησιμοποιούνται για την συγκομιδή ελιών και 

μία εικόνα κονταριού συγκομιδής ελιών, κατασκευασμένο αξιοποιώντας τη 

Νανοτεχνολογία. Οι μαθητές/τριες θα κληθούν να γράψουν κάτω από κάθε 

εικόνα τα θετικά και τα αρνητικά του κάθε κονταριού εκτός από αυτό που είναι 



36 
 

προϊόν νανοτεχνολογίας το οποίο θα συζητηθεί στην ολομέλεια με καταιγισμό 

ιδεών (brain storming). 

                                     

Εικ 10,11: Κοντάρι ξύλινο και κοντάρι από σίδερο 

Τέλος, οι μαθητές θα ενημερωθούν για την επικείμενη επίσκεψη της τάξης στο 

κέντρο τεχνοεπιστήμης του εργοστασίου B&T Composites στην Φλώρινα για 

την δεύτερη φάση της διδασκαλίας. 

 

2ο Στάδιο της Διδακτικής Πρότασης 

Στο δεύτερο στάδιο της διδακτικής πρότασης, θα πραγματοποιηθεί η 

επίσκεψη των μαθητών/τριων στον χώρο τεχνοεπιστήμης του εργοστασίου 

B&T Composites, στα πλαίσια της μη τυπικής εκπαίδευσης. 

Οι μαθητές έχουν ενημερωθεί από την προηγούμενη φάση γι αυτή τους την 

επίσκεψη, καθώς επίσης και για το προϊόν εφαρμογής της Νανοτεχνολογίας 

για την συγκομιδή των ελιών που θα δουν πώς κατασκευάζεται, 

παρακολουθώντας το στην γραμμή παραγωγής, θα τους δοθεί η δυνατότητα 

να το αγγίξουν και να το επεξεργαστούν. 
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Εικ 12: Κοντάρι νανοτεχνολογίας (ανακτήθηκε από https://www.btcomposites.gr/el/consumer-

goods/#single/0) 

Σε αυτή τη φάση, ο/η εκπαιδευτικός σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του 

εργοστασίου θα έχει φέρει μαζί του και άλλα παραδοσιακά εργαλεία, που 

βοηθούν στην συγκομιδή των ελιών, κατασκευασμένα από υλικά όπως το 

ξύλο ( το κοινό ραβδί), το πλαστικό και το σίδερο. Και τα τέσσερα κοντάρια θα 

δοθούν στους μαθητές ώστε να τα ψηλαφήσουν, να τα δουν και να μιμηθούν 

την κίνηση ραβδίσματος των δέντρων, προκειμένου να εντοπίσουν διαφορές 

μεταξύ τους, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ως προς τον σκοπό 

κατασκευής τους. 

Έπειτα, ο/η εκπαιδευτικός θα μοιράσει στους/στις μαθητές/τριες εικόνες από 

τα τέσσερα διαφορετικά κοντάρια, οι οποίες θα λειτουργήσουν σαν 

ψηφοδέλτια. Οι μαθητές/τριες δηλαδή, θα κληθούν να διπλώσουν και να 

τοποθετήσουν σε ένα κουτί που θα φέρει ο εκπαιδευτικός την εικόνα του 

κονταριού που θα επέλεγαν οι ίδιοι για να μαζέψουν ελιές. 

 

3ο Στάδιο της Διδακτικής πρότασης 

Στο τρίτο στάδιο της προτεινόμενης διδασκαλίας, θα αξιοποιηθεί η μέθοδος 

διδασκαλίας που περιλαμβάνει την εννοιολογική χαρτογράφηση.  

Αρχικά, οι μαθητές/τριες θα κληθούν από τον εκπαιδευτικό να ανακαλέσουν 

και να εκφράσουν, με τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών, έννοιες τις οποίες 

διδάχθηκαν από την πρώτη και την δεύτερη φάση και αφορούν είτε την ελιά, 

είτε την διαδικασία συγκομιδής των καρπών της ελιάς, είτε τη Νανοτεχνολογία. 

Αφού καταγραφούν όλες οι έννοιες για τις οποίες μίλησαν οι μαθητές στον 

πίνακα της τάξης, ο/η εκπαιδευτικός θα μοιράσει σε κάθε ομάδα μια λευκή 

κόλλα χαρτί. Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων και 

θα τους ζητηθεί να δημιουργήσουν την εννοιολογική χαρτογράφηση των 

εννοιών που υπάρχουν στον πίνακα. Να εκφράσουν δηλαδή μέσα από 

σύμβολα και σχήματα την σύνδεση που υπάρχει μεταξύ των εννοιών αυτών, 

ενδεχομένως την αντίθεσή τους ή ακόμα και την αυτονομία τους αφήνοντάς 

τες εκτός του εννοιολογικού τους χάρτη. 

Τα τελικά αποτελέσματα των εργασιών των μαθητών/τριων, θα συζητηθούν 

στη ολομέλεια της τάξης. Κάθε ομάδα θα κληθεί να υπερασπιστεί τις επιλογές 

της επιχειρηματολογώντας και εξηγώντας στους συμμαθητές της, τον λόγο 

που τοποθετήθηκαν έτσι οι έννοιες. Ο/Η εκπαιδευτικός θα έχει τον ρόλο του 

συντονιστή και ενορχηστρωτή των ομάδων, παρέχοντας τους εξηγήσεις ή 

βοήθεια όταν και εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. 

Η τελευταία αυτή φάση της διδακτικής πρότασης, αποτελεί μια προσπαθεί 

αξιολόγησης και ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού σχετικά με την επίτευξη 
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των στόχων που είχαν τεθεί. Η αξιολόγηση άλλωστε αποτελεί μία από τις 

σημαντικότερες διαδικασίες στην σύγχρονη εκπαίδευση, δεδομένου ότι ¨ο 

σκοπός της είναι η βελτίωση και ποιοτική αναβάθμιση όλων των συντελεστών 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η ανατροφοδότηση και η διαρκής βελτίωση της 

παιδαγωγικής επικοινωνίας, καθώς και η αναβάθμιση της σχέσης με τους 

αξιολογούμενους¨ (Δημητριάδου,2016). 

 

3.4 Διδακτική Πρόταση 3: «Ένα πιο ελαφρύ αυτοκίνητο» 

 

3.4.1 Εισαγωγή 

 

Η διδακτική πρόταση με τίτλο « Ένα πιο ελαφρύ αυτοκίνητο», απευθύνεται σε 

μαθητές/τριες της Ε΄ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Σε αυτή θα προταθούν 

και θα περιγραφούν δραστηριότητες, που αφορούν τα υλικά κατασκευής ενός 

αυτοκινήτου, του λόγου της επιλογής τους, καθώς επίσης και του τρόπου 

κατασκευής ενός αυτοκινήτου με πιο ελαφριά υλικά και μέρη χάρη στην 

αξιοποίηση των εφαρμογών της Νανοτεχνολογίας, οι οποίες διευκολύνουν και 

ωφελούν τον άνθρωπο σε αντικείμενα και εργαλεία της καθημερινότητας, 

όπως είναι το αυτοκίνητο. 

 

3.4.2 Σύνδεση της διδασκαλίας με το ΑΠΣ 

 

Οποιαδήποτε διδασκαλία, η οποία σχεδιάζεται με σκοπό να υλοποιηθεί στους 

μαθητές ενός σχολείου, κρίνεται απαραίτητο να είναι συνδεδεμένη με το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο ορίζεται από το Υπουργείο. 

Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση είναι δυνατόν να συνδεθεί με το Κεφάλαιο 

1 του σχολικού βιβλίου που έχει τίτλο ¨Υλικά σώματα¨, με το Κεφάλαιο 3 που 

φέρει τον τίτλο ¨Ενέργεια¨, καθώς επίσης και με το Κεφάλαιο 9 με τίτλο 

¨Μηχανική¨.  

Ουσιαστικά, ο/η εκπαιδευτικός έχει την δυνατότητα κατά την διδασκαλία των 

παραπάνω Κεφαλαίων του σχολικού βιβλίου, να εντάξει ένα πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων μη τυπικής εκπαίδευσης, που θα έχουν ως μέσο εισαγωγής 

στην διδασκαλία αυτή την θεματολογία, αλλά ταυτόχρονα θα προσφέρει την 

ευκαιρία στους/στις μαθητές/τριες να έρθουν σε επαφή με πιο εξειδικευμένες 

και πολυδιάστατες γνώσεις σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο. 
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3.4.3 Σκοποί και στόχοι της διδακτικής πρότασης «Ένα πιο ελαφρύ 

αυτοκίνητο» 

 

Κάθε διδασκαλία που οργανώνεται για να εφαρμοστεί από τον/την 

εκπαιδευτικό είναι επιτακτική η ανάγκη να καθορίζεται από συγκεκριμένους 

σκοπούς και στόχους, είτε αυτοί είναι παιδαγωγικοί, είτε γνωστικοί, είτε 

ψυχοκινητικοί. Η διαδικασία της διδασκαλίας ενός γνωστικού αντικειμένου, θα 

πρέπει να χαρακτηρίζεται από επιμέλεια και οργάνωση. ¨Όταν ο δάσκαλος 

γίνει κάτοχος της ύλης, διατυπώσει τους στόχους του και εντοπίσει τα 

παιδαγωγικά στοιχεία του αντικειμένου και τα προσαρμόσει στο 

ψυχοπνευματικό επίπεδο των μαθητών, είναι πια σε θέση να προχωρήσει 

στον σχεδιασμό και την οργάνωση της διδασκαλίας¨ (Πυργιωτάκης, 2011).  

Οι στόχοι που τίθενται, καθώς και όλη η εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να 

έχει ως κέντρο της τους/τις μαθητές/τριες . 

Στην περίπτωση αυτή της διδακτικής πρότασης, οι διδακτικοί σκοποί και 

στόχοι ποικίλουν, δεδομένου ότι το γνωστικό περιεχόμενο θα προσεγγιστεί 

πολυπρισματικά, γεγονός που προκύπτει από την εισαγωγή και σύνδεση της 

Νανοτεχνολογίας με το Κεφάλαιο 1 με τίτλο ¨Υλικά σώματα¨ και το Κεφάλαιο 9 

με τίτλο ¨Μηχανική¨ του σχολικού βιβλίου. Παράλληλα, ο τρόπος 

προσέγγισης, ο οποίος θα χαρακτηρίζεται από την μη τυπική εκπαίδευση 

ανοίγει τον δρόμο για επιπλέον στόχους που μπορούν να επιτευχθούν. 

Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι και οι σκοποί της διδακτικής πρότασης είναι οι 

εξής οι μαθητές/τριες: 

 να κατανοήσουν δύο από τις βασικές έννοιες των υλικών σωμάτων 

που είναι η μάζα και το βάρος 

 να είναι σε θέση να διαχωρίζουν τις έννοιες του βάρους και της μάζας 

  να αντιληφθούν ότι κάθε υλικό έχει συγκεκριμένες ιδιότητες και 

χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο σύμφωνα με αυτές 

 να ακούσουν για την έννοια του ¨νάνο¨ και να την τοποθετήσουν στην 

κλίμακα των μεγεθών. 

 να έρθουν σε επαφή με κάποιες από τις Μεγάλες Ιδέες του 

περιεχομένου της Νανοτεχνολογίας. 

 να αντιληφθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των 

εφαρμογών της Νανοτεχνολογίας στη ζωή μας. 

 να μάθουν για την βοήθεια που μπορεί να παρέχει η νανοτεχνολογία 

και οι εφαρμογές της στην κατασκευή ανθεκτικότερων, ισχυρότερων και 

ελαφρότερων μηχανών και εργαλείων που χρησιμοποιούμε 

καθημερινά, όπως είναι το αυτοκίνητο 
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3.4.4 Μεθοδολογία της διδακτικής πρότασης «Ένα πιο ελαφρύ 

αυτοκίνητο» 

 

Η διδακτική μεθοδολογία που θα αξιοποιηθεί σε αυτή την διδακτική πρόταση 

ποικίλει ανάλογα με την φάση της διδασκαλίας που θα βρίσκεται σε εξέλιξη 

κάθε φορά. Όλες οι φάσεις της διδακτικής πρότασης πραγματοποιούνται με 

σκοπό την επίτευξη ορισμένων στόχων που έχουν τεθεί από τον/την 

εκπαιδευτικό. Γι ΄ αυτό κάθε φορά επιλέγεται η διδακτική πρακτική και 

μεθοδολογία, που κρίνεται ότι μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη δυνατή ροή 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην ικανοποίηση των στόχων. 

Στην πρώτη φάση της προτεινόμενης διδασκαλίας, θα αξιοποιηθεί η μέθοδος 

του καταιγισμού ιδεών (brain storming) σε συνδυασμό με την χρήση των 

Τ.Π.Ε. Η τεχνική του καταιγισμού ιδεών ή ιδεοθύελλα λαμβάνει αφορμή από 

κάποια λέξη- κλειδί ή εικόνα- κλειδί, προκειμένου οι μαθητές/τριες να 

ενεργοποιηθούν και να εκφράσουν απόψεις, ιδέες, θέσεις και εμπειρίες 

σχετικά με το θέμα. Οι θέσεις και οι ιδέες των μαθητών είναι αναγκαίο να 

καταγράφονται στον πίνακα.  

Η μέθοδος αυτή δίνει έμφαση στην ποσότητα και όχι στην ποιότητα και αφήνει 

τους/τις μαθητές/τριες να εκφραστούν ελεύθερα χωρίς τον φόβο του λάθους. 

Μέσα από αυτή την πρακτική, όπως επισημαίνει η Δημητριάδου (2016), 

ενεργοποιείται η δημιουργική σκέψη των μαθητών/τριων και κινητοποιούνται 

ώστε να συμμετέχουν σε μία παραγωγική συζήτηση. 

Στην δεύτερη φάση της προτεινόμενης διδασκαλίας, θα αξιοποιηθεί η μη 

τυπική εκπαίδευση. Αυτή η μέθοδος διδασκαλίας έχει ω κύριο χαρακτηριστικό 

της, την εμπλοκή των μαθητών/τριων στην εκπαιδευτική διαδικασία και την 

βιωματική τους μάθηση. Ουσιαστικά, παρέχεται σε μεγαλύτερο βαθμό η 

δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες, να στρέψουν την προσοχή τους σε 

πράγματα που τους ενδιαφέρουν περισσότερο και σε προσωπικό επίπεδο. 

(Δημητριάδου,2016). 

Επιπρόσθετα, η μη τυπική εκπαίδευση ευνοεί την δημιουργία ευχάριστου 

κλίματος τόσο μεταξύ των μαθητών/τριων, όσο και των μαθητών σε σχέση με 

την εκπαιδευτική διαδικασία, αφού βγαίνει από τα τυποποιημένα πλαίσια του 

Αναλυτικού Προγράμματος και της τάξης και δίνει μία άλλη οπτική στην 

διαδικασία. 

Στην τρίτη φάση της διδασκαλίας που προτείνεται, θα πραγματοποιηθεί μία 

καλλιτεχνική δράση, προκειμένου να ικανοποιηθεί ο σκοπός που είναι η 

αξιολόγηση και η ανατροφοδότηση του διδακτικού έργου. Με αυτόν τον 

τρόπο, στοχεύεται να τροφοδοτηθεί η φαντασία και η δημιουργικότητα των 
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παιδιών, καταπολεμηθεί η ανία και να προσεγγίσουν οι μαθητές το μάθημα 

των Φυσικών Επιστημών μέσα από έναν άλλο κλάδο που τους είναι ιδιαίτερα 

ευχάριστος και ειδικότερα στις τάξεις του δημοτικού ,όπως είναι αυτός των 

Καλλιτεχνικών. 

3.4.5 Στάδια της διδακτικής πρότασης «Ένα πιο ελαφρύ 

αυτοκίνητο» 

 

1ο Στάδιο της Διδακτικής πρότασης  

 

Στην πρώτη φάση της διδακτικής πρότασης θα γίνει η χρήση Τ.Π.Ε, καθώς 

επίσης και η διδακτική πρακτική του καταιγισμού ιδεών ( ιδεοθύελλα). 

Αρχικά, ο/η εκπαιδευτικός θα κάνει μία παρουσίαση στην οποία  θα δείχνει 

εικόνες διαφόρων αυτοκινήτων κάτω από τις οποίες θα αναγράφονται τα κιλά 

που ζυγίζουν το καθένα. 

 

Εικ 13: Αυτοκίνητο 1550 KG                                Εικ 14: Αυτοκίνητο 1915 KG 

 Με αφορμή αυτό, θα παραθέσει ερωτήσεις όπως οι παρακάτω: 

 Τα κιλά επηρεάζουν την απόδοση των αυτοκινήτων; Αν ναι, πώς; 

 Όσο πιο βαρύ είναι ένα αυτοκίνητο, είναι και πιο ανθεκτικό; Γιατί; 

 Υπάρχει τρόπος να γίνει πιο ελαφρύ ένα αυτοκίνητο, αλλά να 

παραμείνει ανθεκτικό στις συγκρούσεις ή  στην διάβρωση και να είναι 

αξιόπιστο; Ποιος; 

Αφού οι μαθητές/τριες προτείνουν ιδέες και παραθέσουν τις απόψεις τους, η 

παρουσίαση θα συνεχίσει με την έννοια του ¨νάνο¨. Μέσα αυτής θα δοθούν 

πληροφορίες σχετικές με την κλίμακα, παραδείγματα μέσω συγκρίσεων και θα 

παρατεθούν καθημερινές εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας στη ζωή μας. Με 

αυτό τον τρόπο, θα γίνει λόγος και για ορισμένες από τις Μεγάλες Ιδέες της 

Νανοεπιστήμης και πιο συγκεκριμένα τις ακόλουθες: 

 Μέγεθος και κλίμακα 
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 Ιδιότητες που εξαρτώνται από το μέγεθος 

 Νανοτεχολογία και κοινωνικές επιπτώσεις 

Έτσι, οι μαθητές/τριες θα δώσουν μία πρώτη απάντηση σχετικά με την 

ερώτηση για το αν υπάρχει τρόπος να γίνει ένα αυτοκίνητο πιο ελαφρύ, χωρίς 

να χάσει την αξιοπιστία του. 

Τέλος, θα παρατεθούν παραδείγματα και περιπτώσεις αυτοκινήτων, όπως 

αυτά της Formula 1, τα οποία χρησιμοποιούν γι αυτό τον σκοπό τη 

Νανοτεχνολογία, ενώ παράλληλα θα ενημερωθούν για την επίσκεψη σε ένα 

χώρο τεχνοεπιστήμης που παράγει ελαφριά και ενισχυμένα μέρη αυτοκινήτου 

στην επόμενη φάση της διδασκαλίας. 

 

2ο Στάδιο της Διδακτικής πρότασης 

 

Στο δεύτερο στάδιο της διδακτικής πρότασης, θα πραγματοποιηθεί η 

επίσκεψη των μαθητών στον χώρο τεχνοεπιστήμης του εργοστασίου B&T 

Composites, στα πλαίσια της μη τυπικής εκπαίδευσης. Οι μαθητές/τριες έχουν 

ενημερωθεί από την προηγούμενη φάση γι αυτή τους την επίσκεψη, καθώς 

επίσης και για τα προϊόντα εφαρμογής της Νανοτεχνολογίας, που αφορούν 

την αυτοκινητοβιομηχανία και στοχεύουν στην κατασκευή ελαφρότερων και 

ενισχυμένων μερών του αυτοκινήτου. 

Αρχικά, οι μαθητές/τριες θα μεταφερθούν στην αίθουσα παρουσιάσεων του 

κέντρου τεχνοεπιστήμης όπου ο υπεύθυνος του χώρου θα κάνει μία σύντομη 

παρουσίαση στους μαθητές για τα μέρη του αυτοκινήτου που είναι 

κατασκευασμένα στηριγμένα στην νανοτεχνολογία. Οι μαθητές/τριες θα έχουν 

την δυνατότητα να δουν από κοντά παραδείγματα τέτοιων αντικειμένων, να τα 

παρατηρήσουν και να τα αγγίξουν. 

                         

Εικ 15: Κινητήριοι Άξονες Ανθρακονημάτων                  Εικ 16: Sandwich Panels  

(ανακτήθηκαν από https://www.btcomposites.gr/el/automotive/) 
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Έπειτα θα μεταφερθούν στην γραμμή παραγωγής για να δουν ποια 

διαδικασία ακολουθείται για την κατασκευή τέτοιων προϊόντων και θα έχουν 

την δυνατότητα να εκφράσουν πιθανές απορίες τόσο γι ΄αυτό που βλέπουν 

εκείνη την στιγμή, όσο και αντιλήψεις τους που έχουν διαμορφωθεί από 

προσωπικές τους εμπειρίες σχετικά με αυτό το θέμα. 

Στο τέλος θα μοιραστεί στους/στις μαθητές/τριες ένα ερωτηματολόγιο με 

διαβαθμισμένες απαντήσεις ( Καθόλου, Λίγο, Αρκετά, Πολύ) στις ακόλουθες 

ερωτήσεις: 

 Η επίσκεψη στο κέντρο τεχνοεπιστήμης σε βοήθησε να καταλάβεις 

καλύτερα τις εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας; 

 Θεώρησες χρήσιμη για σένα την επίσκεψη που έγινε; 

 Πιστεύεις πως αν το μάθημα περιοριζόταν στην τάξη θα είχε τα ίδια 

αποτελέσματα σχετικά με αυτά που έμαθες; 

 Θεωρείς ότι είναι απαραίτητες αυτές οι εφαρμογές της 

Νανοτεχνολογίας για τα αυτοκίνητα του μέλλοντος; 

 Κατάφερες να κατανοήσεις την χρησιμότητα της Νανοτεχνολογίας σε 

αυτές τις εφαρμογές που είδες; 

Ο/Η εκπαιδευτικός θα συλλέξει τα ερωτηματολόγια τα οποία θα 

συμπληρωθούν ανώνυμα για να καταγράψει τα αποτελέσματα και να τον 

βοηθήσουν στην ανατροφοδότησή του. 

 

3ο Στάδιο της Διδακτικής πρότασης 

Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο της συγκεκριμένης διδακτικής πρότασης θα 

πραγματοποιηθεί μία καλλιτεχνική δράση για την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητάς της.  

Πιο συγκεκριμένα, ο/η εκπαιδευτικός θα ζητήσει από τους/τις μαθητές/τριες 

του να πάρουν τον ρόλο του σχεδιαστεί μιας εταιρίας που παράγει 

αυτοκίνητα, στα οποία τοποθετούνται μέρη και προϊόντα στα οποία 

εφαρμόζεται η Νανοτεχνολογία. Με βάση αυτά που είδαν, άκουσαν και 

συζήτησαν στην πρώτη φάση της διδασκαλίας, καθώς επίσης και με όσα 

παρακολούθησαν κατά την επίσκεψή τους στον κέντρο τεχνοεπιστήμης, θα 

πρέπει να σχεδιάσουν ένα αυτοκίνητο που να είναι ελαφρύ, αξιόπιστο και 

ανθεκτικό στις συγκρούσεις και στις διαβρώσεις. Στις απεικονίσεις τους θα 

πρέπει να φαίνεται και ο τρόπος κατασκευής (η Νανοτεχνολογία), αλλά ο 

τρόπος με τον οποίο θα αποφασίσουν να το πετύχουν είναι αποκλειστικά και 

μόνο στην κρίση τους. 

Στους/στις μαθητές/τριες θα μοιραστούν υλικοτεχνικά μέσα, όπως 

μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, χαρτόνια κτλ. 
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Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κάθε μαθητής/τριες-σχεδιαστής θα 

κληθεί να παρουσιάσει το σχέδιό του στην ολομέλεια της τάξης και να 

εξηγήσει στους/στις συμμαθητές/στριες του, τον τρόπο που σκέφτηκε και τους 

λόγους των επιλογών που έκανε. 

Στην φάση αυτή, επιδιώκεται η αξιολόγηση και η ανατροφοδότηση σε 

συνδυασμό με τα αποτελέσματα των απαντήσεων των ερωτηματολογίων που 

μοιράστηκαν στην πρώτη φάση. Με αυτό τον τρόπο, θα μπορέσει ο/η 

εκπαιδευτικός να ελέγξει την επίτευξη των σκοπών και των στόχων που είχαν 

τεθεί, θα εντοπίσει λάθη και αδυναμίες στην οργάνωση της διδασκαλίας και θα 

μπορέσει στο μέλλον να τα αποτρέψει και να βελτιώσει την προσέγγισή του. 

 

 

Συζήτηση 
 

Στην παρούσα εργασία έγινε μία προσπάθεια ανάδειξης της αξίας του 

περιεχομένου της Νανοτεχνολογίας και του νοήματος που έχει η εισαγωγή του 

και η σύνδεσή του με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Δημοτικού 

Σχολείου. Η προσπάθεια αυτή υποστηρίχθηκε από τα οφέλη και τα 

πλεονεκτήματα της μη τυπικής εκπαίδευσης, η οποία χρησιμοποιήθηκε για να 

συμβάλλει στην επιτυχία των επιδιωκόμενων στόχων και να κάνει στην 

εκπαιδευτική διαδικασία πιο αποτελεσματική και ενδιαφέρουσα. 

Πέρα από το αμιγώς θεωρητικό πλαίσιο, που αφορούσε την Νανοτεχνολογία 

και την μη τυπική εκπαίδευση για το Δημοτικό, παρατέθηκαν διδακτικές 

προτάσεις, προκειμένου να εφαρμοστούν όλα όσα διατυπώνονται στην 

θεωρία, να αξιολογηθούν και να παρέχουν ανατροφοδότηση, τόσο στον 

εκπαιδευτικό που θα τα εφαρμόσει, όσο και στην επιστημονική κοινότητα που 

τα υποστηρίζει. 

Ωστόσο, η εργασία περιέχει διδακτικές προτάσεις που δεν έχουν ακόμα 

υλοποιηθεί και εφαρμοστεί λόγω των συνθηκών που επικρατούν σε 

παγκόσμιο επίπεδο, με αιτία την πανδημία του Covid 19. 

Μελλοντικά θα ήταν ενδιαφέρουσα η επέκταση της παρούσας εργασίας με την 

εφαρμογή των συγκεκριμένων διδακτικών προτάσεων, προκειμένου να 

αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας, από την οποία θα προκύψουν χρήσιμα 

πορίσματα και συμπεράσματα. 
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Παράρτημα 
 

 

Powerpoint  

 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ;

Ο κόσμος μας χωρίζεται σε τρεις βασικές κλίμακες 

(μεγεθών).

 Την μακροκλίμακα (μακρόκοσμος)

 Την μικροκλίμακα (μικρόκοσμος)

 Την νανοκλίμακα (νανόκοσμος)

Η Νανοτεχνολογία λοιπόν είναι η τεχνολογία στο 

κλάδο των Φυσικών Επιστημών, που αφορά 

εφαρμογές στην κλίμακα του νανόκοσμου

άνθρωπος μυρμήγκι Βακτήριο ιός DNA

Μακρόκοσμος        Μικρόκοσμος         Νανόκοσμος
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ΜΑΚΡΟΚΟΣΜΟΣ

Άνθρωπος Μπάλα

Μυρμήγκι

Για να δούμε τα αντικείμενα του δεν χρειαζόμαστε μικροσκόπιο. 

Όργανο παρατήρησης είναι το ¨γυμνό¨ μάτι.

 

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ

Δεν μπορούμε να διακρίνουμε τα αντικείμενα του απλά με το μάτι 

μας, χρειαζόμαστε οπτικό μικροσκόπιο

Ερυθρά αιμοσφαίρια Βακτήρια
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ΝΑΝΟΚΟΣΜΟΣ

Δεν μπορούμε να διακρίνουμε τα αντικείμενα του απλά με το μάτι μας, 

αλλά ούτε και με το οπτικό μικροσκόπιο. Χρειαζόμαστε ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο

Ιός DNA

 

ΜΑΚΡΟΚΛΙΜΑΚΑ

Η κλίμακα και το μέγεθος που βρίσκεται κάθε υλικό, μπορεί 

να είναι ένας βασικός παράγοντας για την αλλαγή των 

ιδιοτήτων ( χημικών, φυσικών κτλ), που το χαρακτηρίζουν. 

Συγκεκριμένα, όσο ένα υλικό πλησιάζει τη νανοκλίμακα, 

παρουσιάζει ιδιότητες διαφορετικές από αυτές που είχε στην 

μακροκλίμακα, Αυτές οι νέες του ιδιότητες λοιπόν, μπορούν 

να τα καταστήσουν κατάλληλο για κάποιες εφαρμογές, τις 

οποίες αξιοποιεί η Νανοτεχνολογία.
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Ερωτηματολόγιο διδακτικής πρότασης «Αιολική 

Ενέργεια» 

 

Απάντησε στις επόμενες ερωτήσεις με βάση την κρίση και αυτά 

που κατάλαβες. 

 

 Θεωρείς πως η επίσκεψή σου στο χώρο τεχνοεπιστήμης θα σε 

βοηθήσει να καταλάβεις γιατί είναι χρήσιμη η Ναντεχνολογία στη ζωή 

του ανθρώπου; 

ΝΑΙ                           ΟΧΙ 

 

Γιατί; 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 Βρίσκεις ενδιαφέρουσα μία τέτοια δραστηριότητα; 

ΝΑΙ                           ΟΧΙ 

 

Γιατί; 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 Νομίζεις ότι αν δεις από κοντά και αγγίξεις τα προϊόντα που 

κατασκευάστηκαν με χρήση Νανοτεχνολογίας θα σε βοηθήσει κάπου; 

Αν ναι πού; 

ΝΑΙ                           ΟΧΙ 

 

Γιατί; 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 Θα ήθελες να δουλέψεις σε ένα τέτοιο χώρο που γίνεται χρήση 

Νανοτεχνολογίας; 

ΝΑΙ                           ΟΧΙ 

 

Γιατί; 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 Νομίζεις είναι δύσκολο και πολύπλοκο να φτιαχτούν αντικείμενα με 

χρήση Νανοτεχνολογίας; 

ΝΑΙ                           ΟΧΙ 
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Γιατί; 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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Ερωτηματολόγιο διδακτικής πρότασης «Ένα πιο 

ελαφρύ αυτοκίνητο» 

 

Απάντησε στις επόμενες ερωτήσεις με βάση την κρίση και αυτά 

που κατάλαβες. 

 

 Η επίσκεψη στο κέντρο τεχνοεπιστήμης σε βοήθησε να καταλάβεις 

καλύτερα τις εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας; 

                               Καθόλου              Λίγο                Αρκετά                  Πολύ 

 

 Θεώρησες χρήσιμη την επίσκεψη που έγινε; 

                               Καθόλου              Λίγο                Αρκετά                  Πολύ 

 

 Πιστεύεις πως αν το μάθημα περιοριζόταν στην τάξη θα είχε τα ίδια 

αποτελέσματα σχετικά με αυτά που έμαθες; 

                               Καθόλου              Λίγο                Αρκετά                  Πολύ 

 

 Θεωρείς ότι είναι απαραίτητες αυτές οι εφαρμογές της 

Νανοτεχνολογίας για τα αυτοκίνητα του μέλλοντος; 

                               Καθόλου              Λίγο                Αρκετά                  Πολύ 

 

 Κατάφερες να κατανοήσεις την χρησιμότητα της Νανοτεχνολογίας σε 

αυτές τις εφαρμογές που είδες; 

                               Καθόλου              Λίγο                Αρκετά                  Πολύ 

 

 

 

 

 


