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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η Νανοεπιστήμη – Νανοτεχνολογία είναι ένας νέος διεπιστημονικός κλάδος 

ο οποίος μελετά  τις μοναδικές ιδιότητες των νανοϋλικών στοχεύοντας στην 

παραγωγή καινοτόμων εφαρμογών. Οι νέες ιδέες που προέκυψαν από την ανάπτυξη 

των δύο πεδίων της νανοεπιστήμης και της νανοτεχνολογίας, κέντρισαν το 

ενδιαφέρον των ερευνητών στην εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) να 

διερευνήσουν τη δυνατότητα της διδακτικής ενσωμάτωσής τους όχι μόνο σε 

ακαδημαϊκό επίπεδο αλλά και στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Η ανάγκη εισαγωγής 

της Ν-ΕΤ στην εκπαίδευση οφείλεται στην ανάγκη για την επίτευξη του 

«νανογραμματισμού» (nano literacy). 

 Η παρούσα έρευνα εστιάζει στο πως τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 

μπορούν να κατανοήσουν την έννοια της Νανοτεχνολογίας μέσα από το φαινόμενα 

της σαύρας Gecko και τις 3 Μεγάλες Ιδέες (Μέγεθος-Εργαλείο- 

Επιστήμη/Τεχνολογία/Κοινωνία) και μελετά την επίδραση μιας διερευνητικής 

μαθησιακής ακολουθίας στην γνωστική και εννοιολογική εξέλιξη των μαθητών.Στην 

έρευνα συμμετείχαν 20 παιδιά 5-6 ετών, 10 κορίτσια και 10 αγόρια, από τα οποία και 

τα 20 ήταν  νηπιακής ηλικίας (Μ.Ο. 5,5 ετών).Όλα τα παιδιά φοιτούσαν σε 

νηπιαγωγείο της Κεντρικής Μακεδονίας. Για τη συλλογή των δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκαν ημι- δομημένες συνεντεύξεις και  ιχνογραφήματα. Από την 

ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι επιτεύχθηκε  αλλαγή των αρχικών ιδεών των 

μαθητών αναφορικά με τη προσκολλητική ιδιότητα της σαύρας και τη 

νοηματοδότηση της Νανοτεχνολογίας σε επιστημονικά αποδεκτές απόψεις 

χρησιμοποιώντας όρους νανογραμματισμού. 

Σημαντικό ρόλο στην προσέγγιση και την κατανόηση των εννοιών από τα 

παιδιά φαίνεται να διαδραμάτισε η ποικιλία των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν 

και η ενασχόλησή τους τόσο με χειραπτικό όσο και με ψηφιακό υλικό. Με την 

υλοποίηση της ΔΜΑ, στην οποία λήφθηκαν υπόψη οι προϋπάρχουσες αντιλήψεις των 

παιδιών και τις πιθανές δυσκολίες που ενέχει η προσέγγιση επιστημονικών  εννοιών, 

επιτεύχθηκε η ενθάρρυνση των παιδιών να σκεφτούν, να συγκρίνουν, να 

πειραματιστούν, να προβλέψουν και τελικά να οδηγηθούν στην προσέγγιση της 

επιστημονικής γνώσης, στην αναγνώριση δύσκολων εννοιών και τελικά στην 

υιοθέτηση επιστημονικά ορθών απόψεων. 
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ABSTRACT 

 

Nanoscience - Nanotechnology is a new interdisciplinary field that studies 

the unique properties of nanomaterials aiming at the production of innovative 

applications. The new ideas that emerged from the development of the two fields of 

nanoscience and nanotechnology, aroused the interest of researchers in the education 

of Natural Sciences (PH) to explore the possibility of their didactic integration not 

only at the academic level but also in compulsory education. The need to introduce N-

ET in education is due to the need to achieve "nano literacy". 

 The present research focuses on how preschool children can understand the 

concept of Nanotechnology through the Gecko lizard phenomenon and the 3 Big 

Ideas (Size-Tool-Science / Technology / Society) and studies the effect of an 

exploratory learning sequence on cognitive and conceptual development of students. 

The study involved 20 children aged 5-6, 10 girls and 10 boys (average 5.5 years). All 

the children attended α kindergartenin central Macedonia. Semi-structured interviews 

and drawings were used for data collection. The analysis of the data shows that a 

significant change was achieved  concerning the students' initial ideas regarding the 

phenomenon of the lizard and the meaning of Nanotechnology in scientifically 

accepted points of view using terms of nanoscience. 

An important role in the approach and understanding of the concepts by the 

children seems to have played the variety of activities that were implemented and 

their involvement with both practical and digital material. The implementation of the 

program, which took into account the pre-existing perceptions of children and the 

possible difficulties involved in approaching scientific concepts, achieved the 

encouragement of children to think, compare, experiment, predict and ultimately lead 

to the scientific approach. knowledge, with the recognition of difficult concepts and 

ultimately in the adoption of scientific ideas. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Νανοτεχνολογία, φαινόμενο σαύρας Gecko, ψηφιακο υλικό, χειραπτικό υλικό, 

διερεύνηση, νηπιαγωγείο 
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα τελευταία 20 χρόνια η Ν-ΕΤ ως ένας νέος κλάδος επιστήμης, έχει 

«μαγνητίσει» τα βλέμματα των επιστημόνων καθώς αποτελεί ένα κλάδο του οποίου 

τα πλεονεκτήματα και οι προοπτικές που προσφέρει δεν έχουν μελετηθεί ακόμα σε 

σημαντικό βαθμό.  Η Ν-ΕΤ είναι ένα νέο περιεχόμενο το οποίο αφορά τις μοναδικές 

(unique) ιδιότητες των νανοϋλικών και ασχολείται με δομές ατόμων, μορίων με μία ή 

περισσότερες διαστάσεις, της τάξης του 1 εως 100 nm.(Κumar & Kumbat, 2016). Με 

πιο τεχνικούς όρους, η λέξη «νάνο» σημαίνει10-9ή ένα δισεκατομμυριοστό ενός 

αριθμού. Για να καταλάβουμε πόσο μικρό είναι ένα νανόμετρο 

(nm=δισεκατομμυριοστό του μέτρου) αρκεί να σκεφτούμε ότι είναι 80000 - 100000 

μικρότερο του πάχους της ανθρώπινης τρίχας και ότι το πάχος ενός φύλλου χαρτιού 

είναι περίπου 100000 νανόμετρα (Μάνου, Σπύρτου, 2013). 

Η νανοτεχνολογία αποτελεί μια «είσοδο σε έναν νέο κόσμο» (Ratner & Ratner, 

2003). Η λέξη «νάνο», μια μικρή λέξη με τεράστιες δυνατότητες σχεδόν σε κάθε 

πτυχή της επιστήμης και της μηχανικής, με επιπτώσεις στην ηθική, στην οικονομία, 

στις διεθνείς σχέσεις, στην  καθημερινή ζωή, ακόμη και στις αντιλήψεις της 

ανθρωπότητας για τη θέση της στο σύμπαν (Ratner, 2003; Roco, 2003). Η 

ανακάλυψη της σωματιδιακής μορφής του κόσμου φαίνεται συναρπαστική για δύο 

κυρίως λόγους: Πρώτον, λόγω του μεγέθους των ατόμων, οι μετρήσεις των ιδιοτήτων 

τους είναι συνήθως έμμεσες και συνεπάγονται  έμπειρους χειρισμούς μετρήσεων 

μακροσκοπικής κλίμακας, προκειμένου να συναχθούν συμπεράσματα για τις 

ιδιότητες των μικροσκοπικών σωματιδίων. Δεύτερον, η ιστορική εξέλιξη των ιδεών 

σχετικά με την ατομικότητα δείχνει σαφώς την πραγματική πορεία την οποία 

ακολουθεί η πρόοδος της επιστήμης(Serway et al. 2001). 

Η πολυπλοκότητα της φύσης αποτελούσε από την αρχαιότητα μία πρόκληση 

για τους φιλοσόφους. Η ερμηνεία αυτής της πολυπλοκότητας και η διατύπωση 

θεωριών αποτελούσε για αυτούς την απαρχή μιας ελπιδοφόρας πορείας, διότι 

έδειχναν ότι η φύση σε μικρή κλίμακα είναι πολύ πιο τακτοποιημένη από τον κόσμο 

της καθημερινής εμπειρίας. Αυτή η πορεία δεν είναιπάντα ευθεία και συχνά απαιτεί 

την σύμπραξη της Φυσικής, της Χημείας και των Μαθηματικών, καθώς και τη 

σύγκλιση πολλών διαφορετικών προσεγγίσεων διερεύνησης (Serway et al. 2001). 
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1.1 Νανοεπιστήμη- Νανοτεχνολογία: Ένας ανερχόμενος ερευνητικός 

τομέας με ιστορικές ρίζες 

Η νανοτεχνολογία δεν απασχόλησε μόνο τους επιστήμονες της σημερινής 

κοινωνίας αλλά δείγματα του παρελθόντος και επιστημονικές έρευνες μας 

αποδεικνύουν ότι φιλόσοφοι και τεχνίτες, πολλά χρόνια πριν, ήταν οι πρώτοι που 

ασχολήθηκαν με αυτή την επιστήμη. 

1.1.1  Προσωπικότητες που συνέβαλαν στην εξέλιξη της Ν-ΕΤ 

 Η ιδέα της νανοτεχνολογίας γεννήθηκε αρκετά χρόνια πριν στην εποχή του 

Δημόκριτου (440 π.Χ. ), όπου επιστήμονες εκείνης της περιόδου είχαν υποστηρίξει 

ότι η ύλη μπορεί να διασπαστεί ώσπου να φτάσει στο βασικό συστατικό της, το 

οποίο μετέπειτα ονομάστηκε άτομο (Καπετανάκης,2006).  Πριν από 2.400 χρόνια ο 

Έλληνας διανοητής Δημόκριτος ισχυρίστηκε ότι ο κόσμος αποτελείται από άτομα, 

αιώνια, αναλλοίωτα και άφθαρτα. Ήταν ουσιαστικά μία καινούρια σύλληψη, που την 

επεξεργάστηκε διεξοδικά ο Δημόκριτος και που περνώντας στον Επίκουρο και τον 

Λουκρήτιο, επρόκειτο να παίξει σημαντικό ρόλο στην ελληνική σκέψη και την 

παγκόσμια επιστήμη. 

Τον δέκατο έβδομο αιώνα, ο διάσημος αστρονόμος Γιοχάνες Κέπλερ 

ασχολήθηκε με τις νιφάδες του χιονιού, θέμα για το οποίο δημοσίευσε το 1611 την 

ιδέα του: η κανονικότητα της σχηματομορφής των νιφάδων του χιονιού δεν μπορεί 

παρά να οφείλεται στο ότι απαρτίζονται από απλά, ομοιόμορφα δομοστοιχεία. Έτσι, 

άρχισε να εδραιώνεται  η ιδέα του ατόμου.Ο John Dalton υπήρξε από τους πρώτους 

επιστήμονες που υποστήριξε την ύπαρξη των ατόμων, βασισμένος στη θεωρία του 

Δημόκριτου. Ο πατέρας της Νανοτεχνολογίας θεωρείται από αρκετούς ερευνητές του 

πεδίου, ο θεωρητικός Φυσικός Feynman. R., ο οποίος σε μία ομιλία του σε ένα 

συνέδριο το 1803 στην Αμερικανική Εταιρεία Φυσικών (American Physical Society) 

με τίτλο «There is plenty room at the bottom»οραματίστηκε τον χειρισμό της ύλης σε 

ατομικό επίπεδο έτσι ώστε να αποθηκεύονται τεράστιες ποσότητες πληροφορίας σε 

πολύ μικρό χώρο (Shongetal., 2010). Επιπλέον, εκείνος ήρθε να συμπληρώσει ότι η 

ύλη αποτελείται από άτομα τα οποία είναι όμοια σε κάθε στοιχείο. Η διαφορά του με 

τον Δημόκριτο είναι ότι κατέληξε σε συμπεράσματα μελετώντας παρατηρήσεις και 
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έρευνες προηγούμενων χρόνων ενώ ο τελευταίος είχε κάνει υποθέσεις, πολύ κοντά 

βέβαια στην πραγματικότητα.  

Η λέξη «νανοτεχνολογία» συστήθηκε για πρώτη φορά στην επιστημονική 

κοινότητα από τον Norio Taniguchi στο διεθνές συνέδριο για τη βιομηχανική 

παραγωγή στο Τόκιο το 1974 για να περιγράψει την υπερβολικά λεπτή επεξεργασία 

των υλικών με νανομετρική ακρίβεια. Ο Nori Taniguchi ήταν από τους πρώτους που 

προσπάθησε να δώσει κάποιο ορισμό για τη νανοτεχνολογία, στη διατριβή του με 

τίτλο «Σχετικά με τη βασική έννοια της «Νανοτεχνολογίας» για να περιγράψει την 

ακρίβεια κατασκευής υλικών με ανοχές νανόμετρου(Μurty et al., 2013). 

Σημαντικό ορόσημο στην ιστορία της Νανοτεχνολογίας θεωρείται η 

ανακάλυψη του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου και των ηλεκτροσκοπίων ακίδας 

(probemicroscope- SEM) κατέστησε δυνατή την οπτική επαφή στην κλίμακα των 

ατόμων και μορίων. Το 1986 εφευρέθηκε το μικροσκόπιο ατομικής δύναμης 

(AtomicForceMicroscope- AFM) το οποίο επέτρεψε σε επιστήμονες και μηχανικούς 

της νανοκλίμακας όχι μόνο την χαρτογράφηση μίας επιφάνειας σε ατομικό επίπεδο, 

αλλά και την μετακίνηση μεμονωμένων ατόμων, με απώτερο στόχο να παραχθούν 

νανοδομές ατομικής ακρίβειας.  

 

1.1.2 Ύπαρξη χαρακτηριστικών νανοτεχνολογίας στην τέχνη 

Ενώ η Ν-ΕΤ φαίνεται να είναι ένας νέος ερευνητικός τομέας που εμφανίστηκε 

τις τελευταίες δεκαετίες, πρέπει να σημειωθεί ότι η χημική σύνθεση νανοσωματιδίων 

μετάλλων εκτελείται από πολύ καιρό. Πράγματι, οι επιστήμονες έχουν αναλύσει 

αντικείμενα τέχνης της αρχαιότητας, των οποίων τα ασυνήθιστα χρώματα έχουν 

αποδοθεί στην παρουσία νανοσωματιδίων μετάλλων. Ετσι, με την ανάπτυξη της 

τεχνης,  προέκυψαν ποικίλες κατασκευές, στις οποίες παρατηρούμε την ύπαρξη 

χαρακτηριστικών της Ν-ΕΤ. Η χρήση αυτών των νανοσωματιδίων φαίνεται να 

ξεκίνησε με την αρχή της  υαλουργίας στην Αίγυπτο και τη Μεσοποταμία τον 14ο 

και 13ο αιώνα π.χ. Πράγματι, το κόκκινο χρώμα ορισμένων γυαλιών εξηγείται από 

την παρουσία νανοσωματιδίων χαλκού ή νανοσωματιδίων οξειδίου του χαλκού, 

όπως αποκαλύπτεται από διάφορες χημικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε 

αυτά τα αρχαία κομμάτια (Brill και Cahill 1988). Όμως, οι τεχνίτες εκείνων των 

εποχών έκαναν χρήση της Ν-ΕΤ εν αγνοία τους, χωρίς να ξέρουν τις ιδιότητες που 

προκύπτουν στη συνέχεια. 



 

Ωστόσο, το πιο διάσημο παράδειγμα χρήσης μεταλλικών νανοσωματιδίων 

αφορά ένα κομμάτι της ρωμαϊκής υαλουργίας, το Κύπελλο Λυκούργου, που 

χρονολογείται από τον 4ο

μύθο του Βασιλιά Λυκούργου και βρίσκεται στο βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο 

(Εικ. 1). Η πιο αξιοσημείωτη πτυχή αυτού του κυπέλλου βασίζεται στη διχρωμία: το 

κύπελλο μοιάζει με νεφρίτη, με αδιαφανές πρασινωπό

από έξω (ανακλώμενο φως) ενώ το κύπελλο μετατρέπεται σε ημιδιαφανές χρώμα 

ρουμπίνι όταν φωτίζεται από μέσα (μεταδιδόμενο φως) (Freestone et al. 2007).

Εικόνα 1. Βρετανικό μουσείο, “ Η κούπα του Λυκούργου”, Tο κύπελλο του 

Λυκούργου αλλάζει το χρώμα του όταν

Στη συνέχεια, κατά τη μεσαιωνική περίοδο, το κόκκινο χρώμα πολλών 

γυαλιών στις εκκλησίες οφείλονταν επίσης στην ενσωμάτωση χρυσών κολλοειδών 

στο γυαλί. Η παρασκευή χρυσών νανοκουκίδων επίσης χρησιμοποιήθηκε από 

Βικτωριανές και Μεσαιωνικές εκκλησίες οι οποίες ήταν διάσημες για τα βιτρό που 

τις διακοσμούσαν. Πιο συχνά, παράγονται επίσης κίτρινα βιτρό που περιέχουν 

νανοσωματίδια αργύρου (Delgado et αl., 2011) (Εικ. 2).

Ωστόσο, το πιο διάσημο παράδειγμα χρήσης μεταλλικών νανοσωματιδίων 

αφορά ένα κομμάτι της ρωμαϊκής υαλουργίας, το Κύπελλο Λυκούργου, που 
οαιώνα μ.Χ., μια μυθολογική ζωφόρος που απεικονίζει το 

μύθο του Βασιλιά Λυκούργου και βρίσκεται στο βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο 

(Εικ. 1). Η πιο αξιοσημείωτη πτυχή αυτού του κυπέλλου βασίζεται στη διχρωμία: το 

κύπελλο μοιάζει με νεφρίτη, με αδιαφανές πρασινωπό-κίτρινο τόνο όταν φωτίζεται 

ό έξω (ανακλώμενο φως) ενώ το κύπελλο μετατρέπεται σε ημιδιαφανές χρώμα 

ρουμπίνι όταν φωτίζεται από μέσα (μεταδιδόμενο φως) (Freestone et al. 2007).

 
Εικόνα 1. Βρετανικό μουσείο, “ Η κούπα του Λυκούργου”, Tο κύπελλο του 

Λυκούργου αλλάζει το χρώμα του όταν έρχεται σε επαφή με το φως.  

Στη συνέχεια, κατά τη μεσαιωνική περίοδο, το κόκκινο χρώμα πολλών 

γυαλιών στις εκκλησίες οφείλονταν επίσης στην ενσωμάτωση χρυσών κολλοειδών 

στο γυαλί. Η παρασκευή χρυσών νανοκουκίδων επίσης χρησιμοποιήθηκε από 

Μεσαιωνικές εκκλησίες οι οποίες ήταν διάσημες για τα βιτρό που 

τις διακοσμούσαν. Πιο συχνά, παράγονται επίσης κίτρινα βιτρό που περιέχουν 

νανοσωματίδια αργύρου (Delgado et αl., 2011) (Εικ. 2). 
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Ωστόσο, το πιο διάσημο παράδειγμα χρήσης μεταλλικών νανοσωματιδίων 

αφορά ένα κομμάτι της ρωμαϊκής υαλουργίας, το Κύπελλο Λυκούργου, που 

που απεικονίζει το 

μύθο του Βασιλιά Λυκούργου και βρίσκεται στο βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο 

(Εικ. 1). Η πιο αξιοσημείωτη πτυχή αυτού του κυπέλλου βασίζεται στη διχρωμία: το 

κίτρινο τόνο όταν φωτίζεται 

ό έξω (ανακλώμενο φως) ενώ το κύπελλο μετατρέπεται σε ημιδιαφανές χρώμα 

ρουμπίνι όταν φωτίζεται από μέσα (μεταδιδόμενο φως) (Freestone et al. 2007). 

Εικόνα 1. Βρετανικό μουσείο, “ Η κούπα του Λυκούργου”, Tο κύπελλο του 

Στη συνέχεια, κατά τη μεσαιωνική περίοδο, το κόκκινο χρώμα πολλών 

γυαλιών στις εκκλησίες οφείλονταν επίσης στην ενσωμάτωση χρυσών κολλοειδών 

στο γυαλί. Η παρασκευή χρυσών νανοκουκίδων επίσης χρησιμοποιήθηκε από 

Μεσαιωνικές εκκλησίες οι οποίες ήταν διάσημες για τα βιτρό που 

τις διακοσμούσαν. Πιο συχνά, παράγονται επίσης κίτρινα βιτρό που περιέχουν 



 

Εικόνα 2. Βιτρό παράθυρο από το Sainte

ερχόταν σε επαφή με το γυαλί, αυτό στην συνέχεια αλλάζει χρώματα. 

 

Επιπλέον, η χρήση νανοσωματιδίων χρυσού ως ερυθρού χρώματος δεν 

περιοριζόταν μόνο στους κατασκευαστές γυαλιού, δεδομένου ότι ορισμένα κομμάτια 

πορσελάνης που περιέχουν κόκκινα και ροζ σμάλτα μπορούν επίσης να αναφερθούν 

ως στοιχεία νανοσωματιδίων.

έφτασε στην Κίνα κατά τη διάρκεια της «Δυναστεία Qing»

και έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για την παραγωγή της διάσημης πορσελάνης 

«Famille Rose» (Schaming & Remita, 2015).  (Εικ. 3)

Εικόνα 3. “ Famillerose” πορσελάνη

 

1.1.3 Εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας

Έχουν γραφτεί πολλά για τα νανοϋλικά, διότι βρίσκονται στο επίκεντρο του 

κόσμου της νανοκλίμακας  και, κατά συνέπεια στην ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας

(εικ.3). Φυσικό επακόλουθο ήταν η είσοδος

στην καθημερινή μας ζωή, όχι μόνο στον τομέα των ηλεκτρονικών, αλλά και με την 

αυξανόμενη χρήση νανοσωματιδίων σε αντικείμενα καθημερινής ζωής

(Kolahalamet. al., 2019). 

Εικόνα 2. Βιτρό παράθυρο από το Sainte-Chapelle στο Παρίσι: Όταν το φως του ήλιου 

ερχόταν σε επαφή με το γυαλί, αυτό στην συνέχεια αλλάζει χρώματα.  

Επιπλέον, η χρήση νανοσωματιδίων χρυσού ως ερυθρού χρώματος δεν 

περιοριζόταν μόνο στους κατασκευαστές γυαλιού, δεδομένου ότι ορισμένα κομμάτια 

πορσελάνης που περιέχουν κόκκινα και ροζ σμάλτα μπορούν επίσης να αναφερθούν 

α νανοσωματιδίων. Για παράδειγμα, η συνταγή του «Purple

την Κίνα κατά τη διάρκεια της «Δυναστεία Qing» (δέκατο όγδοος αιώνας) 

και έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για την παραγωγή της διάσημης πορσελάνης 

«Famille Rose» (Schaming & Remita, 2015).  (Εικ. 3) 

 
πορσελάνη 

Εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας 

Έχουν γραφτεί πολλά για τα νανοϋλικά, διότι βρίσκονται στο επίκεντρο του 

κόσμου της νανοκλίμακας  και, κατά συνέπεια στην ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας

υσικό επακόλουθο ήταν η είσοδος των ανακαλύψεων της νανοτεχνολογίας 

στην καθημερινή μας ζωή, όχι μόνο στον τομέα των ηλεκτρονικών, αλλά και με την 

αυξανόμενη χρήση νανοσωματιδίων σε αντικείμενα καθημερινής ζωής
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Όταν το φως του ήλιου 

Επιπλέον, η χρήση νανοσωματιδίων χρυσού ως ερυθρού χρώματος δεν 

περιοριζόταν μόνο στους κατασκευαστές γυαλιού, δεδομένου ότι ορισμένα κομμάτια 

πορσελάνης που περιέχουν κόκκινα και ροζ σμάλτα μπορούν επίσης να αναφερθούν 

Purple of Cassius» 

(δέκατο όγδοος αιώνας) 

και έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για την παραγωγή της διάσημης πορσελάνης 

Έχουν γραφτεί πολλά για τα νανοϋλικά, διότι βρίσκονται στο επίκεντρο του 

κόσμου της νανοκλίμακας  και, κατά συνέπεια στην ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας 

των ανακαλύψεων της νανοτεχνολογίας 

στην καθημερινή μας ζωή, όχι μόνο στον τομέα των ηλεκτρονικών, αλλά και με την 

αυξανόμενη χρήση νανοσωματιδίων σε αντικείμενα καθημερινής ζωής 
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Εικόνα 3. Νανοϋλικά- εφαρμογές: Review on nanomaterials- Synthesis and applications 

(Kolahalam et. al, 2019) 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι, η χρήση νανοτεχνολογίας στα 

υφάσματα, μέσα από την τοποθέτηση μιας νανοεπίστρωσης στο ύφασμα, η οποία 

έχει την δυνατότητα να απωθεί το νερό και τους λεκέδες, όπως συμβαίνει και με το 

φαινόμενο του λωτού, κάνοντας με αυτό τον τρόπο την μπλούζα υδροφοβική και 

διατηρώντας την καθαρή για μεγάλο διάστημα (Πέικος, 2016).Τα «έξυπνα 

υφάσματα» αξιοποιούν τη χρήση της νανοτεχνολογίας και έχουν μεταξύ άλλων 

δυνατότητες διαχείρισης της υγρασίας και της θερμότητας και είναι ουσιαστικά 

εκείνα τα οποία διαθέτουν μνήμη και ανιχνεύουν αλλαγές, με συνηθέστερα τα υλικά 

που αλλάζουν σχήμα κι εκείνα που αλλάζουν χρώμα. Επιπλέον, με την ενσωμάτωση 

νανοσωματιδίων αργύρου, τα υφάσματα αποκτούν αντιμικροβιακές ιδιότητες. 

Η αιχμή του δόρατος στον τομέα της ιατρικής είναι τα νανοσωματίδια 

αργύρου.Υποστηρίζεται ότι αυτά τα σωματίδια μπορούν να προσφέρουν μία βιώσιμη 

λύση στην καταπολέμηση του υπερβακτηρίου «χρυσίζων σταφυλόκοκκου» και στον 

ιο του HIV. Η νανοϊατρική επιστήμη και τεχνολογία αναφέρεται σε υψηλής 

ακρίβειας επεμβάσεις, στην τάξη μεγέθους του νανομέτρου (nm). Καταγράφονται 

δύο κατηγορίες εφαρμογών: η πρώτη  αφορά τη θεραπεία του καρκίνου, της 

ηπατίτιδας, και άλλων μολυσματικών ασθενειών και η δεύτερη τα ιατρικά 

προϊόντα.Η Νανοϊατρική εκμεταλλεύεται δύο γενικά φαινόμενα που συμβαίνουν στη 

νανοκλίμακα: αλλαγές στις φυσικοχημικές ιδιότητες και στις φυσιολογικές 

αλληλεπιδράσεις. 

Και στις βιομηχανίες τροφίμων βρίσκουμε εφαρμογές της Ν-ΕΤ και αφορούν 

την παραγωγή, την συντήρηση και την αποθήκευση των τροφίμων. Πιο 



17 
 

συγκεκριμένα, κατασκευάζονται ψυγεία και δοχεία τα οποία περιλαμβάνουν 

νανοσωματίδια αργύρου καθώς έχουν αντιμικροβιακές ιδιότητες και συμβάλλουν 

στην αποφυγή ανάπτυξης μούχλας και βακτηρίων (Κumar & Kumbhat, 2016). 

Οι εφαρμογές των νανοτεχνολογιών και νανοϋλικών μπορούν να βρεθούν σε 

πολλά προϊόντα καλλυντικών, όπως ενυδατικές κρέμες, προϊόντα φροντίδας των 

μαλλιών, μακιγιάζ και αντηλιακά.Στα καλλυντικά υφίστανται δύο κύριες χρήσεις 

των νανοτεχνολογιών: αντηλιακά και ορισμένα αντιγηραντικά 

προϊόντα.Υποστηρίζεται ότι τα εν λόγω νανοσωματίδια είναι αποτελεσματικά στην 

αφαίρεση από το δέρμα επιβλαβών σωματιδίων όπως είναι οι χημικές ρίζες (free 

radicals). Αναφορικά με τα αντιηλιακά,  τα νανο-αντιηλιακά είναι άχρωμα σε 

αντίθεση με τα συμβατικά που έχουν χρώμα άσπρο, καθώς είναι τόσο μικρά που δεν 

αντανακλούν το ορατό φως (Κumar & Kumbat, 2016). 

 Στον τομέα των ηλεκτρονικών, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές, καθώς πριν από μερικές δεκαετίες αποτελούσαν γιγάντιες 

κατασκευές ενώ σήμερα έχουν περιοριστεί σε σχετικά μικρές κατασκευές, οι οποίες 

είναι πιο αποδοτικές με την βοήθεια των νανοτσιπ και των προϊόντων που έχει 

δημιουργήσει ο τομέας της νανοτεχνολογίας. Η Ν-ΕΤ έχει επηρεάσει πολυάριθμους 

τομείς της ηλεκτρονικής, μεγαλύτερη όμως επίδραση φαίνεται πως έχει στους 

κβαντικούς υπολογιστές, στα νανοηλεκτρικά μηχανικά συστήματα και στις οθόνες 

νέας τεχνολογίας.Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι  η νανοτεχνολογία  είναι  πια 

ένας κλάδος άκρως διεπιστημονικός, βρίσκοντας εφαρμογές από τη Φυσική, τη 

Χημεία, τη Βιολογία, την Ιατρική αλλά και τη Μηχανική, τη Γεωπονία, τη 

Φαρμακευτική και την Τεχνολογία Τροφίμων. 

 

 

1.2  Η προσέγγιση της  Ν-ΕΤ στην υποχρεωτική εκπαίδευση 

Οι νέες ιδέες που προέκυψαν από την ανάπτυξη της Ν-ΕΤ, κέντρισαν το 

ενδιαφέρον των ερευνητών στην εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) να 

διερευνήσουν τη δυνατότητα της διδακτικής ενσωμάτωσης τους στην υποχρεωτική 

εκπαίδευση.Αυτός ο αντίκτυπος δημιουργεί μία πρόκληση για την ακαδημαϊκή  

κοινότητα να εκπαιδεύσει τους μαθητές με απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες 

(Srinivas, 2014).  Η ανάγκη εισαγωγής της Ν-ΕΤ στην εκπαίδευση οφείλεται στην 

ανάγκη για την επίτευξη του « νανογραμματισμού» (nano literacy) (Laherto,2010).  
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Από την πλευρά της εκπαιδευτικής κοινότητας, ερευνητές της ΔΦΕ, 

προβάλλουν ισχυρά επιχειρήματα για την εισαγωγή της Ν-ΕΤ στην υποχρεωτική 

εκπαίδευση. Έρευνες για τους παράγοντες που συμβάλουν στην αύξηση του 

ενδιαφέροντος των μαθητών για τις ΦΕ, συμφωνούν στη διαπίστωση ότι όταν το 

γνωστικό αντικείμενο που διδάσκεται σχετίζεται με την καθημερινή ζωή των 

μαθητών, το ενδιαφέρον τους για τη μάθηση αυξάνεται (Brooks & Brooks 1993). Αν 

ληφθεί υπόψη ότι οι μαθητές χρησιμοποιούν προϊόντα της Ν-ΕΤ στη καθημερινή 

τους ζωή (όπως π.χ. κινητά τηλέφωνα, υφάσματα, αθλητικό εξοπλισμό), μία 

διδασκαλία που θα επικεντρώνεται στις εφαρμογές της, θα μπορούσε να αυξήσει 

γενικότερα το ενδιαφέρον τους στις ΦΕ. Με τα παραπάνω επιχειρήματα, η 

εκπαιδευτική κοινότητα ελπίζει να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της μείωσης του 

ενδιαφέροντος από τους μαθητές προς τις ΦΕ που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια 

σε παγκόσμιο επίπεδο (Osborne, 2008, Linet. al., 2015) 

 

 

1.2.1  Λόγοι εισαγωγής της Ν-ΕΤ στην εκπαίδευση 

Η εκπαίδευση, εκτός από την παροχή γνώσεων, στοχεύει στην 

ολοκληρωμένη ανάπτυξη του μαθητή ενθαρρύνοντας την δημιουργική και κριτική 

σκέψη και τη δια βίου μάθηση. Κατά συνέπεια, έρευνες έχουν υποδείξει την 

αναγκαιότητα  της απόκτησης γνώσεων και ικανοτήτων των φυσικών επιστημών, 

ώστε να μπορούν οι μαθητές ως αυριανοί πολίτες να παίρνουν κρίσιμες αποφάσεις 

για τον εαυτό τους και για την κοινωνία (Ozel, 2008, Burri, 2007).Σύμφωνα με τους 

Joneset. al. (2013), η εισαγωγή της N-ETθεωρείται απαραίτητη στην υποχρεωτική 

εκπαίδευση για τρεις βασικούς λόγους: α) την καλλιέργεια του «νανο 

γραμματισμού», β) στην ανάγκη για εργατικό δυναμικό σε τομείς της Ν-ΕΤ,γ) 

κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών.  

Με τον όρο «Γραμματισμός» στις Φυσικές επιστήμες»σύμφωνα με τα 

κριτήρια του ΟECD (2007) – ορίζεται η ικανότητα να χρησιμοποιεί κάποιος της 

επιστημονική γνώση, να διαπιστώνει ερωτήματα και να εξάγει συμπεράσματα 

βασισμένα σε εμπειρικά δεδομένα, έτσι ώστε να κατανοεί και να βοηθά στη λήψη 

αποφάσεων για το φυσικό κόσμο και τις αλλαγές που συμβαίνουν σε αυτόν μέσα 

από την ανθρώπινη δραστηριότητα (OECD, 2000).Ο Γραμματισμός στις Φυσικές 

Επιστήμες αφορά και την γνώση και κατανόηση των σχέσεων των Φυσικών 
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Επιστημών με την Τεχνολογία και την Κοινωνία. Ήδη με τη Νανοτεχνολογία 

δημιουργείται μια σχέση αλληλεξάρτησης ανάμεσα στην έρευνα, τη βιομηχανία και 

την κοινωνία. Κατά συνέπεια, μέσω της Νανοτεχνολογίας στην εκπαίδευση μπορεί 

να γίνει συζήτηση για μια σχέση ανάμεσα στην επιστημονική ανακάλυψη, τα 

δημιουργήματά της και τον κοινωνικό αντίκτυπο που αυτά θα έχουν. Έτσι η 

κοινωνία, μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα, οφείλει να ενημερώσει και να 

εξοικειώσει τους μαθητές για τις εφαρμογές της νανοτεχνολογίας. Ο επιστημονικός 

«γραμματισμός» , συμπεριλαμβανομένου και του νανογραμματισμού, θα πρέπει να 

αφορά όλους τους μαθητές ώστε να μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά και με 

σεβασμό στον φυσικό κόσμο, να ασκούν τα καθήκοντά τους και να απαιτούν τα 

δικαιώματα τους ως άτομα μιας δημοκρατικής κοινωνίας (Χαλκιά, 2010). 

Η εξέλιξη της Νανοτεχνολογίας αναμένεται να είναι ραγδαία τα επόμενα 

χρόνια με πολλές εφαρμογές στην καθημερινή ζωή, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις 

σε πλήθος σύγχρονων προβλημάτων (Roco et al, 2010). Στη ερώτηση γιατί η 

νανοτεχνολογία είναι σημαντικό να διδάσκεται στα σχολεία, η απάντηση είναι απλή: 

αν οι μαθητές ενημερωθούν για τις εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας, είναι πιθανό να 

αποφασίσουν να ασχοληθούν μελλοντικά και με αυτήν, συμβάλλοντας έτσι στην 

άνοδο της έρευνας. Η έρευνα με τη σειρά της οδηγεί την καινοτομία και η καινοτομία 

οδηγεί τόσο στη βελτίωση των συνθηκών ζωής όσο και στην αύξηση των 

κερδών(Macoubri, 2006). Στη λογική αυτή η επαφή των μαθητών με τεχνολογία 

αιχμής και με ιδιαίτερα ακριβό εξοπλισμό, και την πλέον σύγχρονη επιστήμη να 

μπαίνει στο σχολείο τους, θα βοηθήσει στην προσέλκυση ικανών – προικισμένων 

ατόμων. Ένα από τα πιο συνήθη επιχειρήματα σχετίζεται με τους προβληματισμούς 

φορέων της βιομηχανίας για την έλλειψη και την εξασφάλιση εξειδικευμένου 

προσωπικού που θα απασχοληθεί σε «νάνο-σχετιζόμενα» πεδία. Η εκπαίδευση 

θεωρείται ως η κύρια πηγή κάλυψης του χάσματος μεταξύ των αναγκών του 

εργατικού δυναμικού και του ταχέως αναπτυσσόμενου τομέα (Hart, 2012). 

Όσον αφορά το ενδιαφέρον των μαθητών, συνδέεται στενά με την επιθυμία 

του ατόμου να εμπλακεί σε ένα περιεχόμενο δημιουργώντας θετικά συναισθήματα 

κατά τη διάρκεια της εμπλοκής (Hidi&Renninger, 2006). Αρκετές έρευνες έχουν 

εστιάσει στο περιεχόμενο της Ν-ΕΤ και κατά πόσο αυξάνει το ενδιαφέρον των 

μαθητών αποδεικνύοντας την θετική επίδραση που έχει ελκύοντας την προσοχή τους 

(Filipponi et. al, 2010, Spyrtouet. al., 2021). Υποστηρίζεται ότιμία διδασκαλία που 

αντλεί παραδείγματα εφαρμογών της επιστήμης και της τεχνολογίας της 
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νανοκλίμακας από την καθημερινή ζωή μπορεί να προκαλέσει τηνεμπλοκή όλων των 

μαθητών ακόμη και αυτών που δεν θεωρούν τους εαυτούς τους ότι είναι υψηλών 

επιδόσεων στις ΦΕ (Sweeney & Seal, 2008). Η εισαγωγή της Ν-ΕΤ στο σχολείο 

διεγείρει το ενδιαφέρον των μαθητών και τη φαντασία τους καθώς αφορά την μελέτη 

φαινομένων με διερευνητικές και εμπειρικές μεθόδους. Επίσης, η Ν-ΕΤ 

χρησιμοποιείται σε πολλές συσκευές με τις οποίες τα παιδιά είναι εξοικειωμένα όπως 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ.  

 

1.2.2  Οι Μεγάλες Ιδέες της νανοτεχνολογίας 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, πολλοί ερευνητές προσπάθησαν να 

ορίσουν τα γνωστικά αντικείμενα και έννοιες που μπορούν να κατανοήσουν οι 

μαθητές ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία ανήκουν. Μελετώντας τις προτάσεις 

από ομάδες ερευνητών που έχουν ως  στόχο τον καθορισμό του περιεχομένου της Ν-

ΕΤ για  τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης, δημιουργήθηκε μία λίστα εννοιών οι 

οποίες χαρακτηρίστηκαν ως «Μεγάλες Ιδέες»(Wansom et al., 2009; Stevens et al., 

2009). Με τον όρο αυτό εννοούμε  τις  θεμελιώδεις ιδέες για ένα περιεχόμενο και 

παρέχουν ένα πλαίσιο το οποίο συμβάλλει στην δόμηση μιας μακροχρόνιας 

εννοιολογικής κατανόησης ενός περιεχομένου από τους μαθητές (Stevens et 

al.,2009). Κάνοντας μία βιβλιογραφική  επισκόπηση προκύπτουν 9 βασικές έννοιες 

της Ν-ΕΤ, οι «Μεγάλες Ιδέες», οι οποίες υποστηρίζεται ότι θα πρέπει να 

κατακτήσουν εννοιολογικά οι μαθητές στην υποχρεωτική εκπαίδευση και είναι οι 

εξής: μέγεθος και κλίμακα, δομή της ύλης, ιδιότητες που εξαρτώνται από το 

μέγεθος, δυνάμεις και αλληλεπιδράσεις, αυτό – οργάνωση (self- assembly), όργανα 

και μετρήσεις, μοντέλα και προσομοιώσεις, Ν-ΕΤ και κοινωνικές, ηθικές και 

νομικές επιπτώσεις, κβαντικά φαινόμενα (Πέικος et al., 2015;Μάνου & Σπύρτου, 

2013, Wansom et al. 2009): 

● Μέγεθος και κλίμακα:  Το «Μέγεθος» ορίζεται ως η έκταση ή η ποσότητα ενός 

αντικειμένου σε μία, δύο ή τρεις διαστάσεις (μήκος, εμβαδόν, όγκος αντίστοιχα) 

(Stevens et al., 2009). Η «Κλίμακα» αφορά τη σύγκριση του αντικειμένου με 

ένακαθορισμένο πρότυπο αναφοράς (συμβατική μονάδα μέτρησης π.χ. μέτρο) το 

οποίομπορεί να περιλαμβάνει είτε έναν αριθμό είτε μία μονάδα μέτρησης, αλλά 

όχιαντικείμενο (Delgado et al., 2007).Περιλαμβάνουντην εκτίμηση και τη σύγκριση 

των μεγεθών των αντικειμένων όλων των κλιμάκων, όχι μόνο αυτών που μπορούν να 
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παρατηρηθούν με γυμνό μάτι ή με οπτικό μικροσκόπιο.Βοηθούν στην περιγραφή της 

ύλης και στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς της (Stevenset. al., 2009). 

 ● Δομή της ύλης: Αποτελεί μία βασική έννοια της Ν-ΕΤ, η οποία επιτρέπει την 

κατανόηση της δομής και των ιδιοτήτων της ύλης της νανοκλίμακας.Το άτομο 

θεωρείται το πρώτο επίπεδο ιεραρχίας, του οποίου  τα βασικά χαρακτηριστικά του 

έχουν να κάνουν (α) με τη δομή του (πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια), (β) την ιδέα 

της συνεχούς θερμικής κίνησης, (γ) τα ατομικά πρότυπα του Bohr και του 

ηλεκτρονιακού νέφους. Ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα συνδέονται μεταξύ τους 

επηρεάζει τη συμπεριφορά των υλικών πχ διαμάντι, γραφίτης κ.α. Στόχος είναι να 

κατανοήσουν οι μαθητές ότι η δομή των ατόμων επηρεάζει την κίνηση και την 

συμπεριφορά των μορίων και των νανοσωματιδίων. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές 

χρειάζεται α) να περιγράφουν την κίνηση που εμφανίζουν τα σωματίδια, β) να 

εξηγούν τη σχέση της κίνησης των σωματιδίων με την θερμότητα, γ) να εξηγούν και 

να αξιολογούν τα διαφορετικά μοντέλα που περιγράφουν την συμπεριφορά των 

ηλεκτρονίων ως προς την χρηστικότητά τους. 

● Δυνάμεις και αλληλεπιδράσεις: Οιαλληλεπιδράσεις μεταξύ των οντοτήτων της ύλης 

περιγράφονται από διάφορουςτύπους δυνάμεων, από την μακροκλίμακα μέχρι και την 

ατομική κλίμακα.Στην νανοκλίμακα οι ηλεκτρικές δυνάμεις καθορίζουν τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των αντικειμένων ενώ στην μακροκλίμακα υπερτερεί η 

βαρύτητα(Stevens et al., 2009). Κατά συνέπεια, γίνεται προσπάθεια να μπορούν οι 

μαθητές να εξηγούν το ρόλο και την συμπεριφορά των ηλεκτρονίων. Επίσης, είναι 

σημαντικό να καταλάβουν ότι τα χαρακτηριστικά των αντικειμένων που 

αλληλοεπιδρούν και του περιβάλλοντος, παίζουν ρόλο στην διαμόρφωση και στο 

πόσο ισχυρή είναι κάθε αλληλεπίδραση 

● Κβαντικά Φαινόμενα: Καθώς το μέγεθος ενός αντικειμένου πλησιάζει τη 

νανοκλίμακα, η κλασική μηχανική δε μπορεί να εξηγήσει τη συμπεριφορά της ύλης, 

και απαιτείται η χρήση της κβαντικής φυσικής, με έμφαση στη κυματική 

συμπεριφορά της ύλης.  Τα αντικείμενα της μακροκλίμακας επιδεικνύουν καιαυτά 

κυματική συμπεριφορά, ωστόσο σε αυτές τις διαστάσεις η συμπεριφορά αυτήδεν 

είναι σημαντική για να εξηγήσει φαινόμενα. Αντίθετα, στις ατομικές καιυποατομικές 

διαστάσεις, η κυματική συμπεριφορά υπερισχύει με αποτέλεσμα ναυιοθετούνται 

νόμοι της κβαντικής φυσικής (Callister, 2008; Stevens et al., 2009).Στόχος αυτής της 

Μεγάλης Ιδέας είναι να κατανοήσουν ότι η ύλη στις πολύ μικρές διαστάσεις 

συμπεριφέρεται σαν κύμα και σαν σωματίδιο και ότι η κβαντική συμπεριφορά των 
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ηλεκτρονίων βοηθά στο να εξηγούμε την διάταξη (arrangement) των στοιχείων στον 

περιοδικό πίνακα. 

● Ιδιότητες που εξαρτώνται από το μέγεθος: Οι ιδιότητες ενός υλικού αποτελούν 

χαρακτηριστικά που καθορίζουν στοιχεία της φύσης του υλικού, δηλαδή πώς μοιάζει, 

πώς συμπεριφέρεται, πως αλληλοεπιδρά καιπως αντιδρά με το περιβάλλον και σε 

ποιες εφαρμογές θα μπορούσε ναχρησιμοποιηθεί (Stevens et al., 2009). Οι ιδιότητες 

της ύλης μπορούν να αλλάξουν καθώς αλλάζει το μέγεθος και η κλίμακα. 

Συγκεκριμένα, καθώς το μέγεθος ενός υλικού πλησιάσει τη νανοκλίμακα, εμφανίζει 

νέες ιδιότητες που οδηγούν σε νέες λειτουργίες. Οι μαθητές καλούνται να 

διαπιστώσουν ότι ο λόγος της επιφάνειας προς τον όγκο ενός αντικειμένου αυξάνεται 

καθώς το αντικείμενο γίνεται μικρότερο. Για παράδειγμα, κολλοειδή διαλύματα 

νανοσωματιδίων αργυρού σφαιρικούσχήματος φαίνονται μπλε (40nm) ή κίτρινα 

(100nm) (Kumar&Kumbhat, 2016). 

● Αυτοοργάνωση:Η αυτό–οργάνωση αποτελεί μέθοδο ανάπτυξης νανοϋλικών και 

θεωρείται ως μίαδιαδικασία που περιλαμβάνει ελεγχόμενες και προβλεπόμενες 

αλληλεπιδράσεις της ύλης (Stevens et al., 2009).Αφορά την αυθόρμητη συγκρότηση 

ορισμένων υλικών σε οργανωμένες δομές, π.χ. οι νανοσωλήνες άνθρακα 

αυτοοργανώνονται σε μεγάλα μήκη.Πρώτος στόχος, είναι οι μαθητές να είναι ικανοί 

ορίζουν και να περιγράφουν την διαδικασία της αυτοοργάνωσης και να δίνουν 

συγκεκριμένα παραδείγματα. Χρειάζεται επίσης να κατανοήσουν ότι υπάρχουν 

πολλοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την διαδικασία της αυτοοργάνωσης και να 

μπορούν να την περιγράφουν με όρους δυνάμεων και ενέργειας. 

● Εργαλεία και όργανα: Η πρόσφατη ανάπτυξη των ειδικών εργαλείων έχει οδηγήσει 

σε νέα επίπεδα κατανόησης της ύλης, βοηθώντας τους επιστήμονες να χειριστούν, να 

απομονώσουν, να κατασκευάσουν, να εξερευνήσουν τη συμπεριφορά της ύλης της 

νανοκλίμακας, με ακρίβεια. Υποστηρίζεται ότι η κατανόησητων αρχών λειτουργίας 

των οργάνων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τηνκατάκτηση του 

νανογραμματισμού (Blonder, 2010a).Οι μαθητές πρέπει να γίνουν ικανοί να εξηγούν 

γιατί είναι απαραίτητα τα εξειδικευμένα εργαλεία στην νανοκλίμακα και να δίνουν 

συγκεκριμένα παραδείγματα εργαλείων και να καταλάβουν ότι για τη μελέτη και τον 

χειρισμός των νανοδομών, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται αλληλοεπιδρούν με 

κάθε άτομο ή νανοσωματίδια μέσω ηλεκτρικών δυνάμεων. 

● Μοντέλα και προσομοιώσεις: Τα μοντέλα και οι προσομοιώσεις είναι σημαντικά 

στην κατανόηση, απεικόνιση και πρόβλεψη της συμπεριφοράς της ύλης στη 



23 
 

νανοκλίμακα, καθώς και στην κατασκευή υλικών και διατάξεων.Τα μοντέλα είναι 

εργαλεία αναπαράστασης και όχιπιστά αντίγραφα της πραγματικότητας, έχουν 

περιορισμούς σε αυτό που καλούνται να αναπαραστήσουν και  υπάρχουν διάφορα 

είδη μοντέλων.  Το εξαιρετικά μικρό μέγεθος και η πολυπλοκότητα της νανοκλίμακας 

καθιστούν τα μοντέλα και τις προσομοιώσεις χρήσιμα για την μελέτη και τον 

σχεδιασμό φαινομένων στη νανοκλίμακα. Πρώτος στόχος, είναι οι μαθητές να 

κατανοήσουν ότι υπάρχουν πολλαπλοί τύποι μοντέλων και ότι τα μοντέλα έχουν 

περιορισμούς στην ακρίβεια και στην χρηστικότητά τους. 

● Επιστήμη- Τεχνολογία- Κοινωνία: Αφορά ζητήματα νανογραμματισμού, που 

σχετίζονται με τις θετικές και αρνητικές επιδράσεις της N-ETστην ανθρώπινη ζωή 

και το περιβάλλον. Καθώς η Ν-ΕΤ είναι μια ανερχόμενη επιστήμη, μπορεί να 

διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στην επιστημονική πρόοδο και στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων για το πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται οι νέες τεχνολογίες. η Ν-

ΕΤ αποτελεί ένα παράδειγμα της δυναμικήςφύσης της επιστήμης και της τεχνολογίας, 

καθώς προκύπτουν νέα δεδομένα σχετικάμε τη συμπεριφορά των υλικών στην 

νανοκλίμακα. Προτείνεται να συζητηθεί το πώς τα νέα επιτεύγματα της τεχνολογίας 

ενσωματώνονται στην κοινωνία και να κατανοήσουν ότι τα προϊόντα της Ν-ΕΤ 

πρέπει να αξιολογούνται τόσο ως προς τα πλεονεκτήματα τους όσο και ως προς τους 

κινδύνους που ενδέχεται να επιφέρουν στην υγεία και το περιβάλλον. 

Η εισαγωγή των παραπάνω θεμελιωδών εννοιών στην εννοιολογική 

προσέγγιση της Ν-ΕΤ, δημιούργησε νέες προκλήσεις για τους ερευνητές της ΔΦΕ. Η 

διεθνής βιβλιογραφία επικεντρώνεται κυρίως στις προσπάθειες για την παραγωγή 

κατάλληλου διδακτικού υλικού, στο καθορισμό των μαθησιακών στόχων της κάθε 

«Μεγάλης Ιδέας», και στον τρόπο ενσωμάτωσης τους στο ισχύον, για την κάθε 

χώρα, Πρόγραμμα Σπουδών ΦΕ (Stevens et al. 2007).  

 

1.2.3  Οι Μεγάλες Ιδέες της νανοτεχνολογίας για την Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση 

Μέσα από προηγούμενες μελέτες και εφαρμογές προγραμμάτων 

νανοτεχνολογίας διαπιστώθηκε ότι, λόγω της ηλικίας των παιδιών της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και της δυσκολίας κατανόησης εννοιών, φαίνεται να είναι θεμιτή η 

επιλογή των έξι «Μεγάλων Ιδεών» ως περιεχόμενο διδασκαλίας και 

μετασχηματισμού ιδεών από τις 9 που προαναφέρθηκαν(Spyrtou,et.al.,2018).  
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Συγκεκριμένα, προτείνονται οι εξής «Ιδέες»: 

1. Μέγεθος και Κλίμακα: Καθώς αποτελεί θεμελιακή έννοια για την 

νανοτεχνολογία, είναι σημαντικό να  δημιουργηθεί στους μαθητές μία νέα 

οντολογική κατηγορία μέσα στην οποία θα ταξινομηθούν αντικείμενα με τα δικά 

τους μεγέθη.  

2. Ιδιότητες που εξαρτώνται από το μέγεθος: Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι 

μαθητές τις ιδιότητες των υλικών οι οποίες εξαρτώνται από το μέγεθος και 

ενσωματώνονται σε πληθώρα τεχνολογικών προϊόντων καθώς ενδέχεται να τα 

χρησιμοποιήσουν στην καθημερινή τους ζωή.  

3. Εργαλεία και όργανα: Είναι σημαντικό να οριοθετήσουμε τον μακρόκοσμο, 

τον μικρόκοσμο και τον νανόκοσμο ποιοτικά, με βάση τα όργανα παρατήρησης 

των αντικειμένων τους. 

4. Μοντέλα και προσομοιώσεις:Τα μοντέλα βοηθούν τους επιστήμονες να 

οπτικοποιούν κάποια χαρακτηριστικά των αντικειμένων και φαινομένων που 

μελετούν, να προβλέπουν τη συμπεριφορά τους, να την ελέγχουν μέσα από 

πειράματα, να  οργανώνουν τις παρατηρήσεις και τις αναπαραστάσεις των 

δεδομένων τους και να διεξάγουν υποθέσεις για τον στόχο που μελετούν (Stevens 

et al., 2009). Καθώς δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο στο σχολείο κρίνεται σκόπιμο οι μαθητές να διερευνήσουν τον 

νανόκοσμο μέσα από μοντέλα.  

5. Επιστήμη- Τεχνολογία- Κοινωνία: Καθώς η νανοτεχνολογία βρίσκεται ήδη 

μέσα στην καθημερινή ζωή μέσα από τις εφαρμογές της, που αναφέρθηκαν σε 

προηγούμενο κεφάλαιο, οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να ασκούν κριτική 

πάνω σε θέματα της Ν-ΕΤ.  

6. Δυνάμεις και αλληλεπιδράσεις: Αν και αποτελεί δυσνόητη έννοια για παιδιά 

προσχολικής ηλικίας, γίνεται πρόταση αναφοράς μόνο στις ηλεκτροστατικές 

δυνάμεις οι οποίες υπερνικούν την βαρύτητα για να εξηγηθούν κάποια φαινόμενα 

όπως της σαύρας Gecko. 

 

 

1.3  Θεωρητικά σχήματα μάθησης 

Μέσα από τις θεωρίες μάθησης που ανέπτυξαν ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι 

έγινε αντιληπτό η ανάγκη για οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο την 
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ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Θεωρία μάθησης είναι μία ολοκληρωμένη 

συστηματική άποψη για τη φύση της διαδικασίας μέσα από την οποία οι άνθρωποι 

αναπτύσσουν ικανότητες, γνώσεις και δεξιότητες (Ζαχάρος, 2006). Οι διαδικασίες 

αυτές έχουν περιγραφεί και ερμηνευτεί με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με το 

πεδίο και την οπτική του κάθε ερευνητή. 

Η αναπτυξιακή ψυχολογία εξετάζοντας τις διεργασίες της ανάπτυξης 

επηρέασε και την εκπαίδευση καθώς επίσης και τις διδακτικές στρατηγικές που τη 

διέπουν (Blake&Pope, 2008).Σύμφωνα με τον Piaget, η οικοδόμηση της γνώσης 

προέρχεται από τη δράση των παιδιών στα αντικείμενα ή τα φαινόμενα του 

περιβάλλοντος (Piaget, 1964). Θεωρείται ότι η αρχή της διδασκαλίας έγκειται στις 

προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών και στα προϋπάρχοντα εννοιολογικά πλαίσια 

(Carey,2000). Η μάθηση αποτελεί μία διαδικασία κατά την οποία τα παιδιά συνδέουν 

τις νέες πληροφορίες με εκείνες που προϋπάρχουν. Η παραπάνω παραδοχή αποτελεί 

τη βάση της «θεωρίας του νου» η οποία στηρίζεται στην κατάκτηση της μεταγνώσης 

(Flavel, 2004). Ο ρόλος της μεταγνώσης είναι σημαντικός για την κατανόηση του 

τρόπου επεξεργασίας των πληροφοριών των μικρών παιδιών και για την ανάπτυξη 

μεταγνωστικών δραστηριοτήτων (Gallagher, 2008). 

Ενώ ο Piagetτόνιζε τη σημασία της εξερεύνησης του φυσικού κόσμου για 

την μάθηση του παιδιού, ο Brunerδίνει μεγάλη έμφαση στη μάθηση στο σχολείο. 

Βασική αρχή της θεωρητικής προσέγγισης αυτής,είναι ότι οεκπαιδευόμενος μαθαίνει 

επενεργώντας πάνω στα αντικείμενα και κατά προέκταση «ανακαλύπτει» αρχές ή 

αναπτύσσει δεξιότητες μόνος του ή καθοδηγούμενος μέσω πειραματισμού και 

πρακτικής συνεργατικών δραστηριοτήτων για επίλυση προβλημάτων (Ράπτης, 2007). 

Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου της ανακαλυπτικήςμάθησηςεπηρεάζεται από 

πολλούς ατομικούςπαράγοντες όπως α) τις γενικές νοητικές ικανότητες, β) την 

ενεργητική συμμετοχή, γ) τη μαθησιακή ετοιμότητα, δ) τα εσωτερικά κίνητρα, ε) την 

κατοχή γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων. 

Σύμφωνα με τη θεωρία του κοινωνικού εποικοδομητισμού, στο κέντρο της 

μάθησης βρίσκεται η αλληλεπίδραση ανάμεσα στο άτομο και το περιβάλλον του. Μία 

από τις σημαντικότερες θεωρίες του Vygotskyαποτελεί η ζώνη επικείμενης 

ανάπτυξης, μία δημιουργική ζώνη κατά την οποία λαμβάνουν χώρα αλληλεπιδράσεις 

με ενήλικες και συνομηλίκους βοηθώντας το παιδί να ανέβει το σκαλοπάτι της 

γνώσης (Hedges, 2012). Είναι στην ουσία η απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στο 

πραγματικό επίπεδο γνωστικής ανάπτυξης και στο επίπεδο που μπορεί να φτάσει 
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μέσα από τον καθοδηγητικό ρόλο των ενηλίκων (Ζάχαρος, 2006). Μέσα σε αυτή τη 

ζώνη συντελείται η μάθηση και η ανάπτυξη μέσα από τις αλληλεπιδραστικές σχέσεις 

οι οποίες δεν είναι κατά ανάγκη μόνο διδακτικές (Binder, 2011). Ο Vygotsky(1978) 

υποστηρίζει ότι ο ρόλος των ενηλίκων στη διδασκαλία και στη μάθηση είναι κρίσιμος 

για την ανάπτυξη της σκέψης,καθώς η κοινωνική αλληλεπίδραση αποτελεί πηγή 

δύναμης και εξέλιξης.Επίσης, αναφέρει  ότι στα μικρά παιδιά πρέπει να δίνονται 

ευκαιρίες να επεξεργαστούν θεωρητικά κάποια φυσικά φαινόμενα δημιουργώντας 

εξηγήσεις των φαινομένων που είναι σύμφωνες  με τις παρατηρήσεις τους. 

Δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες οι δεξιότητες συλλογισμού των παιδιών 

μπορούν να αναπτυχθούν σε ένα υψηλό επίπεδο (Bruner, 1985). Ως αποτέλεσμα, ο 

μαθητής ανακαλύπτει και οικοδομεί τη γνώση μόνος του μέσω καταστάσεων 

προβληματισμού και μέσω της αλληλεπίδρασης με τους άλλους.  

Ο Vygotsky διακρίνει τρεις φάσεις στη διαδικασία της ανάπτυξης. Πρώτον 

αναπτύσσεται στο παιδί συλλογή εμπειριών και ιδεών που μπορεί να φαίνονται 

αρχικά ότι δεν έχουν νόημα. Στη συνέχεια, η σκέψη του γίνεται  πολύπλοκη 

δημιουργώντας ψευτοαντιλήψεις και τέλος συνθέτει και αναλύει τις σκέψεις του 

πλησιάζοντας πιο κοντά στην επιστημονική γνώση(Hedges, 2012). Οι εμπειρίες των 

παιδιών μέσα από τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις αποτελούν την βάση για την 

ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης και σκέψης (Hedges, Cullen&Jordan, 

2011).Ενδεικτικά οι Butts, Hofman και Anderson (1994) εξέτασαν την σημασία των 

εμπειριών στα παιδιά και αποδείχτηκε ότι αυτές αποτελούν την προϋπόθεση για να 

αποκτήσουν τα παιδιά νέες ιδέες και αντιλήψεις. Για να μπορέσει όμως ο 

εκπαιδευτικός να υποστηρίξει και να καθοδηγήσει το μαθητή προς την κατάκτηση 

της γνώσης θα πρέπει να γνωρίσει τις ήδη υπάρχουσες απόψεις και γνώσεις του 

παιδιού ( Edwards, 2014). 

Τόσο ο Piaget και ο Bruner όσο και ο Vygotsky αναφέρονται στην  

ανάπτυξη, γνωστική και ψυχολογική, ως μία διεργασία η οποία περιλαμβάνει 

ξεχωριστές λειτουργίες που αλληλεπιδρούν. Επίσης, τονίζουν την υπεροχή των 

διαδικασιών ανάπτυξης και όχι των αποτελεσμάτων της και τη διαμόρφωση 

εμπειριών που έχουν νόημα για τα ίδια τα παιδιά. Εφαρμόζοντας την προσωπική 

δράση του ατόμου πάνω στα αντικείμενα και λαμβάνοντας υπόψη την σημασία του 

περιβάλλοντος στην εκπαίδευση του,  μπορεί να επιτευχθεί η ολόπλευρη ανάπτυξη 

των παιδιών και η προσέγγιση δυσνόητων  εννοιών όπως είναι οι εννοιεςτης Ν-ΕΤ.. 
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1.3.1  Εννοιολογικές  αλλαγές  των αντιλήψεων των παιδιών  

Έχει υποστηριχθεί ότι οι αντιλήψεις των παιδιών για τα φυσικά φαινόμενα 

γύρω τους, αλλά και η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την εξέλιξη 

και αλλαγή τους αυξάνει τα κίνητρα μάθησης των παιδιών (Gustafson, 1991). Συχνά, 

οι αντιλήψεις  των μαθητών διαφέρουν από τις θεωρίες των επιστημόνων.Ο 

μετασχηματισμός των εναλλακτικών, πρώιμων ιδεών των παιδιών συντελείται μέσα 

από σταδιακές και οργανωμένεςεκπαιδευτικές παρεμβάσεις, καθώς υφίσταται ο 

κίνδυνος άρνησης του παιδιού να εγκαταλείψει τις ιδέες του θεωρώντας ότι 

αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του εαυτού του (Claxton, 1984). Οι βιωματικές 

εμπειρίες των παιδιών δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για να γίνει ομαλά η 

απόκτηση νέων ιδεών και γνώσεων (Butts, Hofman&Anderson, 1994). 

Πολύ συχνά τα μικρά παιδιά έχουν διαμορφωμένες αντιλήψεις, δηλαδή 

υποκειμενικές ερμηνείες, για τα φυσικά φαινόμενα πριν την ένταξή τους στο σχολικό 

σύστημα. Αντιλήψεις των παιδιών ονομάζουμε τις υποκειμενικές τους ερμηνείες για 

τα φυσικά και μη φαινόμενα οι οποίες τους βοηθάνε να εξάγουν συμπεράσματα και 

να βρίσκουν λύσεις (Pruneauet. al., 2005). Οι ιδέες των μαθητών δεν είναι απλές 

παρανοήσεις λόγω κακής πληροφόρησης, αλλά πιθανόν να οφείλονται σε κάποιους 

μηχανισμούς που διαθέτουν και μ` αυτούς ερμηνεύουν οτιδήποτε πέφτει στην 

αντίληψή τους (Driveret. al, 1998).Η εξέλιξη αυτών των αντιλήψεων η οποία 

αποτελεί τον στόχο της επιστημονικής εκπαίδευσης ονομάζεται, όπως προαναφέραμε, 

εννοιολογική αλλαγή.  

Η εννοιολογική αλλαγή  που λαμβάνει χώρα περιγράφεται μέσα από ένα 

συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο που προσπαθεί να ερμηνεύσει  τους μηχανισμούς. 

Οι έννοιες είναι θεωρητικές δομές που χτίζονται από νωρίς στην παιδική ηλικία και 

αλλάζουν μέσα από αναθεωρήσεις που συχνά οδηγούν σε παρανοήσεις. Παρανόηση 

θεωρείται η προσπάθεια των παιδιών να ερμηνεύσουν ένα φαινόμενο μέσα από 

λανθασμένες πληροφορίες οι οποίες έρχονται σε αντίφαση με την πραγματικότητα 

(Vosniadou, 1994). Οι παρανοήσεις δημιουργούνται κατά την προσπάθεια 

συμβιβασμού των υπαρχουσών πληροφοριώνκαι αντιλήψεων με επιστημονικά 

στοιχεία. Οι αντιλήψεις των παιδιών αποτελούν τις προσωπικές τους ερμηνείες για τα 

φυσικά φαινόμενα  τις οποίες χρησιμοποιούν για την εξαγωγή συμπερασμάτων 

(Pruneau, Jean-François, Langis, Guylaine&Cormier,2005). 
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Συγκεκριμένα, «η εννοιολογική περίοδος» των παιδιών  περιγράφεται ως 

περίοδος προετοιμασίας όπου εμφανίζεται η διαισθητική σκέψη και η περιέργεια 

φτάνει στο αποκορύφωμά της. Σε αυτό το στάδιο το νήπιο έχει τη δική του άποψη για 

τον κόσμο την οποία και υποστηρίζει. Οι προηγούμενες γνώσεις του παιδιού έρχονται 

σε γνωστική σύγκρουση με τις νέες πληροφορίες οι οποίες κατανοούνται και 

κατακτώνται έπειτα από προσωπική εμπλοκή και δράση(Feldman, 2009). Σε μελέτη 

του ο Hewson (1981) αναφέρει ότι για να πραγματοποιηθεί η εννοιολογική αλλαγή 

στη σκέψη των παιδιών θα πρέπει να προηγηθεί πρώτα μία σύγκρουση της αρχικής 

ιδέας των παιδιών με τη νέα αντίληψη που επιχειρείται να δημιουργηθεί. Επίσης, 

υποστηρίζεται ότι ηανάπτυξη της παιδικής σκέψης είναι αποτέλεσμα της δράσης του 

παιδιού πάνω στα αντικείμενα του κόσμου (Χρηστίδου, 2008).  

Η κατανόηση της εννοιολογικής ανάπτυξης των παιδιών συμπεριλαμβάνει 

και την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της σκέψης τους ώστε να επιτευχθεί η 

μάθηση (Gallagher, 2008). Η Carey (2000) υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί θα 

πρέπει να γνωρίζουν τις συνθήκες και τους τρόπους με τους οποίους συντελείται η 

εννοιολογική αλλαγή. Η αφετηρία της διδασκαλίας θα πρέπει να είναι οι 

προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών και στη συνέχεια μέσα από την εφαρμογή 

βιωματικών πρακτικών και μεθόδων να δημιουργείται κλίμα προβληματισμού ώστε 

να τα παιδιά να δημιουργήσουν εναλλακτικές αντιλήψεις οι οποίες μέσα από 

συγκεκριμένα βήματα να πλησιάσουν την επιστημονική γνώση.Ο ρόλος των 

εκπαιδευτικών είναι να παρέχουν εμπειρίες στα παιδιά που βρίσκονται στη ζώνη 

επικείμενης ανάπτυξης, δραστηριότητες και πειράματα δηλαδή που έχουν κάποιο 

βαθμό δυσκολίας αλλά είναι εφικτές (Μenchen, 2005). 

 

1.3.2 Αντιλήψεις των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την 

Νανοτεχνολογία 

Η ικανότητα των μαθητών να κατανοήσουν το πραγματικό μέγεθος και την 

κλίμακα των αντικειμένων της Ν-ΕΤ αποτελεί μία σημαντική εννοιολογική πρόκληση 

για τη μάθηση και διδασκαλία στον τομέα της Ν-ΕΤ(Mandrikaset. al. 2020, Peikoset. 

al, 2021).Οι Swaratet. al.(2011) υποστηρίζουν ότι τα αντικείμενα νανοκλίμακας δεν 

είναι προσιτά στους μαθητές ούτε προσβάσιμα και έτσι δεν μπορούν να έχουν μία 

αυθεντική εμπειρία ώστε να εξακριβώσουν τις αρχές των φαινομένων της Ν-ΕΤ.   



29 
 

Παρόλο που η πλειοψηφία των ερευνών καταγράφουν και μελετούν τις 

αντιλήψεις μαθητών αναφορικά με την Ν-ΕΤ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα 

τελευταία χρόνια αυξήθηκαν οι μελέτες γύρω από το ενδιαφέρον των παιδιών  

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τις ιδέες τους καθώς και την εξέλιξη τους  για  τις 

έννοιες και τα όργανα παρατήρησης της  Ν-ΕΤ.  

Οι Πέικος, Μάνου και Σπύρτου (2015) μελέτησαν το νόημα που αποδίδουν οι 

μαθητές ΣΤ’ δημοτικού στον όρο «νανοτεχνολογία» και τις ιδέες σχετικά με τα 

όργανα παρατήρησης. Διαπιστώθηκε ότι οι μισοί περίπου ταύτιζαν την 

νανοτεχνολογία με κάτι «μικρό» ενώ οι περισσότεροι γνώριζαν ότι το οπτικό 

μικροσκόπιο είναι ένα όργανο παρατήρησης μη ορατών αντικειμένων με γυμνό μάτι. 

Την ίδια χρονιά, οι Πέικος, Παπαδοπούλου και Μάνου (2015) διερεύνησαν τις ιδέες 

των μαθητών δημοτικού σχολείου για τα όργανα παρατήρησης του νανόκοσμου και 

μικρόκοσμου καθώς και για τον όρο «Νανοτεχνολογία». Και εδώ η πλειοψηφία των 

παιδιών συνέδεσαν την Νανοτεχνολογία με το μικρό μέγεθος και ως όργανο 

παρατήρησης  ανέφεραν το μικροσκόπιο. Το 2017 οι Πέικος , Μάνου και Σπύρτου 

μελέτησαν την εξέλιξη των ιδεών μαθητών δημοτικού ΣΤ τάξης για το νόημα που 

αποδίδουν στο όρο της Ν-ΕΤ, για τα όργανα παρατήρησης και για το φαινόμενου του 

λωτού και παρατηρήθηκε αύξηση των μετρήσεων (pre-post) καθώς στις περιγραφές 

των μαθητών εντοπίζεται με σαφήνεια μία τουλάχιστον Μεγάλη Ιδέα πλησιάζοντας 

με την ερμηνεία τους στην επιστημονική άποψη. Επιπλέον, εκτός από τη 

νοηματοδότηση της Ν-ΕΤ, έχει  μελετηθεί και το ενδιαφέρον που αναπτύσσουν οι 

μαθητές σχετικά με τη νανοτεχνολογία (Δρογγίτη et. al, 2015). Παρά τον μικρό 

αριθμό των συμμετεχόντων (17) υπάρχουν θετικές ενδείξεις σχετικά με την αύξηση 

του ενδιαφέροντος των μαθητών μετά από την εφαρμογή της ΔΜΑ. 

Όσον αφορά τη διεθνή βιβλιογραφία, πορίσματα έρευνας έδειξαν ότι οι 

μαθητές των πρώτων τάξεων δημοτικού θεωρούν ως πιο μικρό αντικείμενο, 

πράγματα του μακρόκοσμου όπως μυρμήγκι, έντομα ενώ μεγαλύτερα παιδιά 

ανέφεραν κύτταρα και άτομα (Castellini etal., 2007).Επιπρόσθετα, στην ίδια έρευνα 

διαπιστώθηκε η αδυναμία των μαθητών να δώσουν έναν ορισμό για την 

Νανοτεχνολογία καθώς η πλειοψηφία δεν είχε ακούσει τη λέξη στο παρελθόν. Στην 

βιβλιογραφία καταγράφεται ότι το ενδιαφέρον των μαθητών για τις φυσικές 

επιστήμες είναι χαμηλό ακόμα και στις ανεπτυγμένες χώρες (Oon & Subramaniam, 

2011· Osborne, 2008· Science Education NOW, 2007).Οι Tretter et. al (2006) 
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διεξήγαγαν έρευνα μέρος της οποίας ήταν να μελετήσουν τις ιδέες 37 μαθητών 5ης 

δημοτικού για το μέγεθος και την κλίμακα. Από τα αποτελέσματα φαίνεται πως οι 

μαθητές υστερούν στην διάκριση του μεγέθους μικροσκοπικών 

αντικειμένων.Υποστηρίζεται όμως ότι, παρόλο που το αρχικό ενδιαφέρον των 

παιδιών είναι χαμηλο, στη συνέχεια αυξάνεται μέσα από την επαφή τους με τα 

φαινόμενα της νανοκλίμακας, από τη συμμετοχή τους σε πειράματα και από τις 

χειραπτικές δραστηριότητες(Cheng et al. 2014, Filipponi& Sutherland, 2010, Chang, 

2006). 

 

 

1.4 Παιδαγωγικές πρακτικές 

1.4.1   Διερευνητικά περιβάλλοντα μάθησης 

Στις μέρες μας η πειραματική διαδικασία θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της 

σύγχρονης παιδαγωγικής καθώς αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο το οποίο 

ενδυναμώνει και εμπλουτίζει τη διαδικασία της μάθησης.Tόσο στην Ευρώπη όσο και 

τις ΗΠΑ φαίνεται πως οι διερευνητικές προσεγγίσεις στις ΦΕ αποτελούν θεμελιακό 

στοιχείο της εκπαιδευτικής πολιτικής και των προγραμμάτων σπουδών (Forsthuber, 

Motiejunaite & Coutinho, 2011· National Research Council (ΝRC), 2000).Πρόσφατες 

έρευνες έχουν αναδείξει τη  Διερευνητική Μάθηση (Inquiry Based Learning) ως μία 

από τις καταλληλότερες και αποδοτικότερες διδακτικές προσεγγίσεις για την 

ανάπτυξη  και την καλλιέργεια επιστημονικών δεξιοτήτων (Minner et al., 2010˙ Bolte 

et al., 2012).   

Αν θα θέλαμε να ορίσουμε την  «Διερευνητική μέθοδος 

μάθησης/διδασκαλίας» θα λέγαμε ότι μία διδακτική προσέγγιση βασιζόμενη  κυρίως 

στην πρωτοβουλία και ενεργητική συμμετοχή των μαθητών, όπου  εντοπίζεται ένα 

πρόβλημα, διατυπώνονται ερωτήματα και υποθέσεις, ενίοτε λαμβάνονται υπόψη οι 

αντιλήψεις των μαθητών, ζητούνται πληροφορίες, σχεδιάζεται και πραγματοποιείται 

μια έρευνα με πειραματικές και μη δραστηριότητες  με αξιοποίηση των ΤΠΕ ώστε να  

δοθούν απαντήσεις στα αρχικά ερωτήματα - υποθέσεις. Η ανακαλυπτική-

διερευνητική μέθοδος μάθησης 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. Τα δεδομένα 

συλλέγονται, αναλύονται, αξιολογούνται, συσχετίζονται, ερμηνεύονται και  
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παρουσιάζονται. (Artigue et. al. 2012).  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. 

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. Οι εκπαιδευτικοί που εμπλέκονται στην διερευνητική 

διδασκαλία καλούνται να ξεχάσουν τον παραδοσιακό τους ρόλο και να υιοθετήσουν 

επιτυχώς τον καινούριο. 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).  

Στη βιβλιογραφία καταγράφονται διάφορες μορφές διερεύνησης τα οποία 

εφαρμόζονται ανάλογα με τον στόχο της διδασκαλίας και την ηλικία των μαθητών. Η 

πιο συχνή αναφορά γίνεται για τέσσερις διερευνητικές προσεγγίσεις: α) η 

επιβεβαιωτική διερεύνηση, β) η δομημένη διερεύνηση, γ) η καθοδηγούμενη 

διερεύνηση και δ) η ανοιχτή διερεύνηση (Forsthuberet. al., 2011).Ένα κρίσιμο ζήτημα 

για τη ΔΦΕ είναι το κριτήριο με το οποίο ο εκπαιδευτικός θα επιλέξει τον βαθμό 

καθοδήγησης του μαθητή κατά την διερεύνηση. 

 

1.4.2 Μοντελοποίηση 

Η μοντελοποίηση, τόσο στην επιστήμη όσο και στη διδασκαλία και μάθηση 

των Φυσικών Επιστημών, αφορά στην οικοδόμηση και την αναθεώρηση ή βελτιωτική 

ρύθμιση μοντέλων (Justi & Gilbert, 2002). Οι Gilbert et al. (2000) αναφέρουν ότι ένα 

μοντέλο είναι η αναπαράσταση ενός αντικειμένου, μιας ιδέας, ενός γεγονότος, μιας 

διαδικασίας, ενός συστήματος, ενός φαινομένου ή γενικότερα ενός στόχου.  Ένα 

μοντέλο μπορεί να κατασκευαστεί με διάφορες τρόπους και αυτό εξαρτάται από τον 

σκοπό που εξυπηρετεί.  Επιπλέον, μπορεί να βελτιώνεται καθώς εξελίσσεται η 

εκπαιδευτική διαδικασία και προκύπτουν νέα δεδομένα. Έχουν συνήθως 

προβλεπτικές και ερμηνευτικές δυνατότητες, αφού αναπαριστούν τον μηχανισμό 

λειτουργίας κάποιου φαινομένου, και προκύπτουν μέσα από την εφαρμογή μιας 

θεωρίας σε συγκεκριμένο φαινόμενο ή κατάσταση. 
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Συχνά όμως οι μαθητές αντιμετωπίζουν παρανοήσεις και δυσκολίες σχετικά 

με τα μοντέλα (Laherto, 2010). Δυσκολεύονται να κατανοήσουν τα όρια μεταξύ του 

μοντέλου και της πραγματικότητας καθώς θεωρούν ότι πρέπει να είναι πιστά 

αντίγραφα του στόχου που αναπαριστούν. Για να ξεπεραστούν οι παραπάνω 

δυσκολίες υποστηρίζεται ότι οι μαθητές είναι ανάγκη να αποκτήσουν γνώση για την 

μοντελοποίηση.  Οι Schwartz et al. (2009) προτείνουν τέσσερα στοιχεία τα οποία 

συνθέτουν την πρακτική της μοντελοποίησης στην τάξη:Η κατασκευή των μοντέλων 

από τα ίδια τα παιδιά, η χρήση και η σύγκριση διαφορετικών μοντέλων και η 

αναθεώρηση των μοντέλων καθώς προχωρά η ερευνητική διαδικασία θα συμβάλλουν 

στην αντιμετώπιση των παρανοήσεων.  

Καθώς η μοντελοποίηση συμβάλλει στην αποτύπωση της προσωπικής 

κατανόησης των μαθητών για ένα επιστημονικό φαινόμενο, είναι κατάλληλη για την 

διδασκαλία και την μάθηση της ΝΕ-Τ, βοηθώντας στην οπτικοποίηση δύσκολων και 

σύνθετων εννοιών όπως είναι και οι έννοιες και τα φαινόμενα της 

Νανοτεχνολογίας(Maganaet. al.2012). Πορίσματα έρευνας  έδειξαν ότι οι μαθητές 

μετά από εφαρμογή διδακτικής παρέμβασης είναι ικανοί να κατασκευάζουν μοντέλα 

και να αναγνωρίζουν τις σχέσεις μεταξύ των συστατικών των μοντέλων (Schwartzet. 

al., 2009).  

 

 

1.4.2.1Οπτικές Αναπαραστάσεις 

Έχει υποστηριχθεί ότι η χρήση τωνοπτικών αναπαραστάσεων διευκολύνουν 

την κατανόηση δύσκολων εννοιών από τους μαθητές, ειδικά μικρής ηλικίας, καθώς 

προκαλούν το ενδιαφέρον, ενισχύουν την μνήμη και προωθούν τον επιστημονικό 

εγγραμματισμό (Ainsworth, 1999). Οι επιστημονικές αναπαραστάσεις διακρίνονται 

σε οπτικές, λεκτικές, λειτουργικές και μαθηματικές (Lemke, 1998). Η παρούσα 

έρευνα εστιάζει στη χρήση των οπτικών αναπαραστάσεων και την εξέλιξή τους κατά 

τη διάρκεια του παρεμβατικού προγράμματος και της εφαρμογής κατάλληλου 

εκπαιδευτικού υλικού ώστε να διαπιστωθεί η αλλαγή των αντιλήψεων των παιδιών 

σχετικά με έννοιες της νανοτεχνολογίας. Υποστηρίζεται ότι οι οπτικές 

αναπαραστάσεις ενισχύουν τη μάθηση και την κατανόηση και χρησιμεύουν για την 

εξωτερίκευση της σκέψης (Brooks, 2009). 
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Η παραγωγή οπτικών αναπαραστάσεων αποτελεί μέσο έκφρασης και 

επικοινωνίας των παιδιών ιδιαίτερα της προσχολικής ηλικίας (Cox, 2005). Η 

σχεδιαστική απεικόνιση οπτικοποιεί τις αντιλήψεις, τις ιδέες και τις γνώσεις των 

μαθητών μετατρέποντας μία αφηρημένη ιδέα σε εικόνα και σύμβολο (Μαγουλιώτης, 

2011). Φαινόμενα και συναισθήματα που αποτελούν αφηρημένες έννοιες 

αποτυπώνονται και εκφράζονται πιο εύκολα με τη χρήση ενός μη- λεκτικού 

εργαλείου επικοινωνίας όπως είναι το σχέδιο (Brooks, 2005). Θεωρείται χρήσιμο 

μετά την παραγωγή των σχεδιαστικών απεικονίσεων  από τα παιδιά η δημιουργία 

κλίματος συζήτησης και επεξήγησης, ώστε να γίνει σαφές το νόημα που προσδίδουν 

στα σχέδιά τους (Bonoti, Leondari&Mastora, 2013).  

Αρκετές μελέτες έχουν διερευνήσει  τις εκφραστικές στρατηγικές που 

χρησιμοποιούν τα παιδιά στις σχεδιαστικές απεικονίσεις προκειμένου να μεταφέρουν 

τα συναισθήματά τους στα σχέδια τους (Jolley, Fenn, &Jones, 2004∙ Picard, Brechet, 

&Baldy, 2007). Στις στρατηγικές αυτές περιλαμβάνεται η κυριολεκτική έκφραση της 

διάθεσης ενός ατόμου μέσα από τον σχεδιασμό των χαρακτηριστικών του προσώπου 

αλλά και η μη κυριολεκτική έκφραση την οποία  συνθέτουν τα επιπρόσθετα στοιχεία 

του σχεδίου όπως ήλιος, βροχή, λουλούδια, σύννεφα και άλλα, καθώς επίσης και οι 

τυπικές ιδιότητες των σχεδίων όπως γραμμή, χρώμα και μέγεθος (Jolley, 2010). 

Πρόσφατα πορίσματα μελέτης έδειξαν ότι από την ηλικία των 5 ετών και μετά 

χρησιμοποιούνται και τα δύο είδη των εκφραστικών στρατηγικών και η συχνότητα 

χρήσης τους δεν εξαρτάται από την ηλικία αλλά από τις προσωπικές εμπειρίες του 

κάθε παιδιού (Misalidi&Bonoti, 2014).  

 

1.5  Εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ για την εισαγωγή του 

περιεχομένου της ΝΕΤ στην υποχρεωτική εκπαίδευση 

Η παγίωση της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητα δε θα 

μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο το χώρο της εκπαίδευσης. Η Τεχνολογία της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θεωρείται σήμερα ως συνώνυμη του 

εκμοντερνισμού της εκπαίδευσης αφού διαθέτει σύγχρονα και ποικίλα τεχνολογικά 

εργαλεία και εφαρμογές. Με την αξιοποίηση τους στην εκπαίδευση, οι νέες 

τεχνολογίες δίνουν πρόσθετη αξία στο εκάστοτε διδακτικό αντικείμενο και 

επιτρέπουν την εφαρμογή σημαντικών αλλαγών στο μαθησιακό περιβάλλον που 

ευνοούν την μάθηση εφόσον εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα ενός διερευνητικού 



34 
 

λογισμικού αλλά και η οργανωμένη και στοχευμένη ένταξή του στη διδακτική πράξη 

(Ronimusetal. 2014).Η χρήση των ΤΠΕ θα πρέπει να δίνει έμφαση στην παροχή 

ευκαιριών για εναλλακτικές μορφές έκφρασης, αναζήτησης και οικοδόμησης της 

γνώσης λειτουργώντας συμπληρωματικά στο μαθησιακό περιβάλλον (Iωαννου, 

2008,Papert, 1993).  

Βασικός στόχος των πολυμεσικών μαθησιακών περιβάλλοντος είναι να 

εξοικειωθεί με μία ολιστική προσέγγιση της γνώσης, να αναλύει και να αξιολογεί 

κριτικά της πληροφορίες, να χρησιμοποιήσει τις δεξιότητες του για να εκφραστεί και 

να αλληλοεπιδρά. Επιπλέον, τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία συνεισφέρουν στη 

μεγιστοποίηση της ευελιξίας της διδακτικής μεθοδολογίας και επιτρέπουν στον 

εκπαιδευτικό να διαφοροποιεί πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά τη 

διδασκαλία(Iωαννου, 2008) .  

Ως γνωστική θεωρία, ο εποικοδομητισμός κατέχει εξέχουσα θέση στα 

μαθησιακά περιβάλλοντα που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες καθώς η μάθηση 

αποτελεί μία σύνθετη διαδικασία που απαιτεί την προσωπική και ενεργό οικοδόμηση 

της γνώσης.  Οι ΤΠΕ φαίνεται ότι συντελούν σημαντικά προς την κατεύθυνση του 

εποικοδομητισμού, αφού οι μαθητές μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για να 

αλληλοεπιδράσουν με το ψηφιακό περιβάλλον, να ανακαλύψουν γνώσεις, να 

δημιουργήσουν πολλαπλές αναπαραστάσεις. (Κακλαμάνης, 2005).  

 

 

 

1.5.1 Παιδαγωγικές προσεγγίσεις για τον  σχεδιασμό ψηφιακού 

υλικού 

Ο σχεδιασμόςδιδακτικού υλικού είναι ησυστηματική διαδικασία της 

«μετάφραση»των γενικών αρχών μάθησης και διδασκαλίας σε σχέδια για τα 

εκπαιδευτικά υλικά καιτη μάθηση μέσω αυτών. Ο σχεδιασμός είναι μια πολύ 

περίπλοκη και εξελιγμένη δεξιότητα που θέλει εξάσκηση για να τελειοποιηθεί 

(Lawson, 2005). Πρόκειται  για μια διαδικασία που απαιτεί υψηλό βαθμό καινοτομίας 

και ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να σκέφτονται έξω από το κουτί για την 

δημιουργία διαφόρων πιθανών λύσεων σε ένα πρόβλημα (Lawson, 2005). 

Οι Χατζηδάκη, Σπαντιδάκη και Αναστασιάδη (2014) καταγράφουν σε μελέτη 

τρεις επικρατούσες παιδαγωγικές προσεγγίσεις για τον σχεδιασμό ψηφιακού 
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περιβάλλοντος μάθησης: α) την κοινωνικο-γνωστική προσέγγιση, σύμφωνα με την 

οποία ο βασικός παράγοντας μάθησης είναι το περιβάλλον και αντλεί την έμπνευσή 

της από τον Vygotsky, β) την κοινωνικο- εποικοδομητική προσέγγιση η οποία 

εστιάζει στην αξιοποίηση της εμπειρίας των μαθητών και της ομαδοσυνεργατικής 

μάθησης, γ) την μετασχηματιστική παιδαγωγική προσέγγιση που αναφέρεται στην 

οικοδόμηση ενός κριτικού γραμματισμού με την αξιοποίηση των δικτύων μάθησης.  

Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν στον τομέα του σχεδιασμού υλικού 

πλήθος από μοντέλα δημιουργίας υλικού βασιζόμενα στις νέες τεχνολογίες  με τα 

οποία γίνεται προσπάθεια σύνδεσης των θεωριών μάθησης με την πράξη. 

Παρόλααυτά, οι Branch & Merrill (2012) υποστηρίζουν ότι σε όλα τα μοντέλα 

εκπαιδευτικούσχεδιασμού θα πρέπει να υπάρχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, 

όπως ομαθητοκεντρισμός, οπροσανατολισμός στον στόχο, η επικέντρωση σε 

ουσιαστικέςενέργειες, η ικανότητα μέτρησης των αποτελεσμάτων με αξιόπιστο και 

έγκυρο τρόπο και η δυνατότητα επανάληψης με  αυτοδιορθωτικούς μηχανισμούς. 

 

1.5.2 Αρχές σχεδιασμού ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού 

 Ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και μαθημάτων με βάση την 

υποστηριζόμενη ανακαλυπτική μάθηση, απαιτεί μεγάλο χρόνο προσεκτικής 

προετοιμασίας με σαφείς στόχους, ειδικές πληροφορίες και ειδικό υλικό. (Κολλιάδης, 

2005). Ο εκπαιδευόμενος μέσω της ανακαλυπτικής μάθησης εμπλέκεται άμεσα στην 

εκπαίδευσή του και το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται θα πρέπει 

να είναι σε θέση να παρέχει πληροφορίες, να υποστηρίζει, να διδάσκει και να 

ανατροφοδοτεί τον εκπαιδευόμενο (Λιοναράκης, 2001α,Σπανακά, 2012, 

Χαρτοφύλακα, 2011). 

Οι Σπανάκα και Λιοναράκης (2017) στην προσπάθειά τους να διασαφηνίσουν 

τη διαδικασία του σχεδιασμού ορίζουν επτά αρχές σχεδιασμού ψηφιακού υλικού:  

α)Υποστηρίζουν ότι το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να έχει σαφείς διδακτικούς 

στόχους και να επεξηγεί με σαφήνεια το περιεχόμενό του ώστε να οδηγήσει στα 

προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα. 

β) Αναδεικνύουν τη σημασία υιοθέτησης προφορικού λόγου , παίρνοντας τη μορφή 

διαλόγου με τον μαθητή  και να επιδιώκεται η καλλιέργεια δεξιοτήτων κριτικής 

σκέψης και αναστοχασμού. 
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γ) Η γνώση θα πρέπει να ανακαλύπτεται βήμα βήμα από τον εκπαιδευόμενο 

διαμορφώνοντας ο ίδιος  την πορεία μάθησής του.  

δ) Σε κάθε φάση της διδακτικής παρέμβασης προτείνεται να τους γνωστοποιείται 

τόσο η σκοπιμότητα της κάθε ενέργειας, όσο και τα βήματα που θα τους οδηγήσουν 

στην επίτευξη των δεξιοτήτων που έχουν εξαρχής οριστεί. 

ε) Κάθε εκπαιδευτικό υλικό οφείλει να ορίζει μέχρι και τα αυτονόητα, δηλαδή εκείνα 

που θεωρείται ότι ο εκπαιδευόμενος ήδη γνωρίζει.  

στ) Πρέπει να αιτιολογείται κάθε επιλογή του σχεδιαστή σχετικά με τις προτεινόμενες 

πηγές μελέτης και τον τρόπο σύνδεση των προηγούμενων με τα επόμενα στοιχεία του 

υλικού. 

ζ) Τέλος, επισημαίνουν την σημασία  της οπτικοποίησης  αφηρημένων εννοιών. Τα 

οπτικά μέσα μπορούν να συνοδέψουν, να απεικονίσουν και να οργανώσουν τις 

αφηρημένες έννοιες προκειμένου να διευκολυνθεί η βαθύτερη κατανόησή τους. 

Τα ψηφιακά εκπαιδευτικά υλικά θα πρέπει να σχεδιάζονται και να 

διαμορφώνονται σύμφωνα με την αντιληπτική ικανότητα των μαθητών και την ηλικία 

τους και σύμφωνα με τον γνωστικό στόχο που τέθηκε. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται:  

 να χρησιμοποιήσουν πρότερες γνώσεις και προϋπάρχουσες εμπειρίες  

 να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τη χρήση του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

 να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα

  να αποκτήσουν θετική στάση για τη μάθηση σε υπολογιστικό περιβάλλον 

 να αποκτήσουν θετική στάση για την ομαδοσυνεργατική μάθηση, ώστε να 

μάθουν να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται σε ομάδες μεταξύ τους για 

την παραγωγή κάποιου έργου και να σέβονται τις απόψεις και την εργασία 

των άλλων 

 να αντλήσουν νέους δημιουργικούς τρόπους έκφρασης μέσω του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή 

 να κατανοήσουν καλύτερα την ύλη που επιδιώκεται να διδαχθεί μέσα από 

ποικίλες δραστηριότητες και πολυαισθητηριακές προσεγγίσεις. 

 να ενισχυθεί η βιωματική, ενεργού και ανακαλυπτική προσέγγιση της 

γνώσης.  

 



37 
 

1.5.3Βασικά στοιχεία για τη διδασκαλία των παιδιών προσχολικής 

και πρωτοσχολικής ηλικίας με ψηφιακές εφαρμογές 

Τα παιδιά αναπτύσσουν τις γνώσεις τους μέσω των εμπειριών τους μέσα στην 

οικογένεια , στο σχολείο, στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Στη σύγχρονη εποχή 

του 21ου αιώνα αυτές οι εμπειρίες διαμορφώνονται και επηρεάζονται από την 

αυξανόμενη συνεχή ανάπτυξη της τεχνολογίας (Beschorner & Hutchison,2013, Leu 

et. al., 2004). Ως εκ τούτου η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας επηρεάζει τις 

αναδυόμενες ιδέες και καλλιεργήσιμες γνώσεις των μικρών παιδιών (Children Now, 

2007). Η σκόπιμη χρήση της τεχνολογίας μπορεί να ενθαρρύνει την γνωστική και 

κοινωνική ανάπτυξη των μικρών παιδιών.   

  Η έκθεση των μικρών παιδιών στην ψηφιακή τεχνολογία αυξάνεται και 

υπάρχει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη χρήση  της  για τη δημιουργία 

καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων. Η χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών ως ένα 

πλαίσιο ενδυνάμωσης της μάθησης και εφαρμογής νέων διδακτικών μεθόδων 

αποτελεί έναν από τους πιο αναπτυσσόμενους τομείς της παιδαγωγικής κατά τις 

τελευταίες δύο δεκαετίες. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια-διαδραστικές εφαρμογές 

ανανεώνουν το ενδιαφέρον των μαθητών, προάγουν τη βιωματική μάθηση και την 

ομαδοσυνεργατικότητα (Prensky, 2007).  

Συνοπτικά, οι αυτοαποκαλούμενες εκπαιδευτικές εφαρμογές οι οποίες 

απευθύνονται στα παιδιά ποικίλουν από παιχνίδια εκμάθησης της αλφαβήτας και 

μεμονωμένων λέξεων, μαθηματικών πράξεων και αναγνώρισης αριθμών, μέχρι 

παιχνίδια μνήμης, ανάγνωση διαδραστικών βιβλίων και ιστοριών, παιχνίδια καρτών 

και πειράματα (Papadakis, et. al., 2018).  

Εάν οι τρέχουσες εκπαιδευτικές εφαρμογές δεν είναι σχεδιασμένες για να 

ευθυγραμμίζονται με τις αναπτυξιακές ικανότητες των μαθητών , η χρήση τους τόσο 

στο σχολικό περιβάλλον όσο και στο οικογενειακό, μπορεί να μην έχει τα 

αναμενόμενα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Αν και τα μικρά παιδιά περιβάλλονται 

συνεχώς από μια τέτοια τεχνολογία (Plowman et al. 2012), υπάρχει μικρή εγγύηση 

του εάν οι εκπαιδευτικές εφαρμογές που παίζουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 

έχουν σχεδιαστεί στρατηγικά για να ανταποκρίνονται στην ανάπτυξή τους , στις 

ανάγκες και ικανότητες τους. 

Σύμφωνα με τους Mayerκαι Johnson (2010), μία πλατφόρμα μάθησης μέσω 

ψηφιακών παιχνιδιών θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα σύνολο συγκεκριμένων 
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κανόνων και μία σειρά από δυναμικές αποκρίσεις προς τις πράξεις που δύνανται να 

κάνουν οι μαθητές στο περιβάλλουν τους. Οι VanderScoter, Ellis & Railsback (2001) 

συνιστούν την επιλογή εφαρμογών τεχνολογίας που επιτρέπει στα παιδιά ευκαιρίες να 

ανακαλύψουν, να κάνουν επιλογές και να συνειδητοποιήσουν τον αντίκτυπο αυτών 

των επιλογών, καθώς και την εξερεύνηση, φαντασία και επίλυση προβλημάτων. Τα 

προγράμματα πρέπει να υποστηρίζουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τη φυσική 

του παιδιού ευεξία (Hillman & Marshall, 2010). Τα ψηφιακά παιχνίδια μπορεί να 

είναι σχεδιασμένα για την προώθηση της μάθησης συγκεκριμένων γνώσεων, είτε την 

προώθηση της απόκτησης γνωστικών δεξιοτήτων, είτε να λειτουργούν ως πλαίσια 

προσομοίωσης, παρέχοντας στους μαθητές την ευκαιρία να εξασκήσουν τις 

δεξιότητες σε ένα εικονικό περιβάλλον ( Erhel&Jamet, 2013).   

Οι Hirsh-Paseketal., (2015) έχουν προσδιορίσει τέσσερα βασικά 

χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν οι κινητές εκπαιδευτικές εφαρμογές 

προκειμένου να συμβάλουν στη μάθηση των παιδιών νεαρής ηλικίας: (α) να 

συμμετέχουν ενεργά, (β) να εμπλέκονται με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, γ) να 

βιώνουν ουσιαστική μάθηση και (δ) να ενισχύονται στην κοινωνική τους 

αλληλεπίδραση. 

Συγκεκριμένα, οι εφαρμογές για παιδιά μικρής ηλικίας πρέπει να διαθέτουν 

σαφείς και απλούς στόχους καθώς έχει αποδειχθεί ότι έτσι μπορεί να είναι 

αποτελεσματική η γνωστική ανάπτυξή τους (Garonet. al., 2008). Επίσης, θα ήταν 

χρήσιμη και η συχνή επανάληψη των οδηγιών κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού 

παιχνιδιού ώστε τα παιδιά να έχουν μία συνεχή καθοδήγηση (Callaghan&Reich, 

2018). Ένα άλλο στοιχείο που θα συνέβαλε θετικά στην εκπαιδευτική χρήση των 

εφαρμογών είναι η ύπαρξη ανατροφοδότησης και επιβράβευσης κυρίως ακουστική ή 

οπτική με εικόνες καθώς στην νηπιακή ηλικία δεν έχει αναπτυχθεί η ικανότητα της 

ανάγνωσης(Blair, 2013).  

 Ερευνητές (Zichermann & Cunningham, 2011) προτείνουν ότι τα 

εκπαιδευτικά παιχνίδια, όπως είναι οι  προσχολικές εφαρμογές, πρέπει να 

χρησιμοποιούν τη «μάθηση» και να την επιβραβεύουν για παράδειγμα με ξεκλείδωμα 

νέων επιπέδων ενός παιχνιδιού, καθώς επανεργοποιείται το ενδιαφέρον  των παιδιών  

προχωρώντας σε προχωρημένα επίπεδα. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι διαδραστικές 

δυνατότητες των εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ενισχύουν τη 

βαθύτερη μάθησή τους. Μελέτες έδειξαν ότι οι εφαρμογές  που περιέχουν μια σειρά 

από πολυαισθητηριακά χαρακτηριστικά, διεγείρουν θετικά τα παιδιά δημιουργώντας 



 

αλληλεπιδράσεις και εμπειρίες

κίνησης, πολυχρωμίας και  μουσικής στις εφαρμογές.

 

1.5.4Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της Ν

ΤΠΕ 

Μελέτες έχουν δείξει ότι η χρήση της τεχνολογίας μέσω βίντεο και εφαρμογών 

συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη της κατανόησης των μαθητών εννοιών και 

φαινομένων νανοτεχνολογίας. Διαπιστώθηκε μέσα από πορίσματα ερευνών ότι η 

χρήση των βίντεο σχετικά με

τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τις δυνάμεις του δέκα στις αναλογίες 

μεγεθών (Joneset. al, 2007)

απεικονίσεων προσφέρουν στα παιδιά μία συναρπαστική

δυνατότητες κατανόησης των ιδεών της νανοτεχνολογίας(

διαδραστικό ψηφιακό περιβάλλον προκαλεί μία αίσθηση εικονικής παρουσίας 

ενισχύοντας την εκμάθηση επιστημονικών εννοιών

Eπιπρόσθετα, οι Schanketal

“Nanosense” (https://nanosense.sri.com/

διδακτικό υλικό χρησιμοποιώντας σύγχρονες εφαρμογές της Ν

την προώθηση της εκμάθησης επιστημονικών εννοιών που αντιπροσωπεύουν 

φαινόμενα νανοκλίμακας, κατέληξαν ότι αυτές οι εφαρμογές ενίσχυσαν την 

κατανόηση των μαθητών για τις ιδέες της νανοτεχνολογίας όπως για παράδειγμα την 

αλλαγή των ιδιοτήτων στην νανοκλίμακα

Εικόνα 4. “Nanosense”

 

αλληλεπιδράσεις και εμπειρίες (Neumann, 2018). Σημαντική επιπλέον είναι ύπαρξη 

κίνησης, πολυχρωμίας και  μουσικής στις εφαρμογές. 

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της Ν-ΕΤ με τη χ

Μελέτες έχουν δείξει ότι η χρήση της τεχνολογίας μέσω βίντεο και εφαρμογών 

συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη της κατανόησης των μαθητών εννοιών και 

φαινομένων νανοτεχνολογίας. Διαπιστώθηκε μέσα από πορίσματα ερευνών ότι η 

χρήση των βίντεο σχετικά με τις έννοιες του μεγέθους και της κλίμακας βοήθησαν 

τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τις δυνάμεις του δέκα στις αναλογίες 

, 2007).Επιπλέον, υποστηρίχθηκε ότι η χρήση  διαδραστικών  

απεικονίσεων προσφέρουν στα παιδιά μία συναρπαστική εμπειρία και μοναδικές 

δυνατότητες κατανόησης των ιδεών της νανοτεχνολογίας(Schönborn

διαδραστικό ψηφιακό περιβάλλον προκαλεί μία αίσθηση εικονικής παρουσίας 

ενισχύοντας την εκμάθηση επιστημονικών εννοιών (Dede, 2009). 

Schanketal. (2009) αξιολογώντας μία διαδικτυακή τάξη του 

https://nanosense.sri.com/) (εικ.4) το οποίο περιέχει περιεκτικό 

διδακτικό υλικό χρησιμοποιώντας σύγχρονες εφαρμογές της Ν-ΕΤ και έχει ως στόχο 

ην προώθηση της εκμάθησης επιστημονικών εννοιών που αντιπροσωπεύουν 

φαινόμενα νανοκλίμακας, κατέληξαν ότι αυτές οι εφαρμογές ενίσχυσαν την 

κατανόηση των μαθητών για τις ιδέες της νανοτεχνολογίας όπως για παράδειγμα την 

αλλαγή των ιδιοτήτων στην νανοκλίμακα.  
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. Σημαντική επιπλέον είναι ύπαρξη 

ΕΤ με τη χρήση 

Μελέτες έχουν δείξει ότι η χρήση της τεχνολογίας μέσω βίντεο και εφαρμογών 

συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη της κατανόησης των μαθητών εννοιών και 

φαινομένων νανοτεχνολογίας. Διαπιστώθηκε μέσα από πορίσματα ερευνών ότι η 

τις έννοιες του μεγέθους και της κλίμακας βοήθησαν 

τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τις δυνάμεις του δέκα στις αναλογίες 

Επιπλέον, υποστηρίχθηκε ότι η χρήση  διαδραστικών  

εμπειρία και μοναδικές 

nborn, 2016).  Ένα 

διαδραστικό ψηφιακό περιβάλλον προκαλεί μία αίσθηση εικονικής παρουσίας 

αξιολογώντας μία διαδικτυακή τάξη του 

(εικ.4) το οποίο περιέχει περιεκτικό 

ΕΤ και έχει ως στόχο 

ην προώθηση της εκμάθησης επιστημονικών εννοιών που αντιπροσωπεύουν 

φαινόμενα νανοκλίμακας, κατέληξαν ότι αυτές οι εφαρμογές ενίσχυσαν την 

κατανόηση των μαθητών για τις ιδέες της νανοτεχνολογίας όπως για παράδειγμα την 



 

Επιπλέον, στις Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργήθηκε ένα δίκτυο εφαρμογών 

νανοτεχνολογίας , το “Nano

σε μαθητές λυκείου και σε εκπαιδευτικούς. Μέσω της ανταλλαγής πόρων, της 

παροχής υλικού μαθημάτων, ασκήσεων, παιχνιδιών , 

γίνεται προσπάθεια δημιουργίας και διατήρησης μιας βιώσιμης εκπαίδευσης  

νανοτεχνολογίας.  

Εικόνα 5. “Nano4me” 

 

Το “NanoYou” (Nano for Youth)( 

έργο που χρηματοδοτείται από το Έβδομο Πρόγραμμα 

Επιτροπής, το οποίο στοχεύει στην αύξηση της βασικής κατανόησης των ν

νανοτεχνολογίες  και στην έναρξη του διαλόγου σχετικά με τις ηθικές, νομικές 

κοινωνικές πτυχές της. Απευθύνεται σε μαθητές 11

ψηφιακό και έντυπο υλικό, βίντεο, εικόνες, πειράματα και ενημερωτικό υλικό. 

Εικόνα 6. “NanoYou” 

 

Ένας ακόμη διαδραστικός ιστότοπος πολυμέσων που δημιουργήθηκε από το 

LawrenceHallofScience του πανεπιστημίου του Μπέρκλευ της Καλιφόρνιας  είναι το 

“NanoZone” (http://nanozone.org/

Επιπλέον, στις Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργήθηκε ένα δίκτυο εφαρμογών 

Nano4me”  (http://nano4me.org/)(εικ. 5)το οποίο απευθύνεται 

σε μαθητές λυκείου και σε εκπαιδευτικούς. Μέσω της ανταλλαγής πόρων, της 

παροχής υλικού μαθημάτων, ασκήσεων, παιχνιδιών , powerpoint, βίντεο και εικόνες, 

γίνεται προσπάθεια δημιουργίας και διατήρησης μιας βιώσιμης εκπαίδευσης  

 
 

(Nano for Youth)( http://www.nanoyou.eu/) (εικ. 6) 

έργο που χρηματοδοτείται από το Έβδομο Πρόγραμμα - Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, το οποίο στοχεύει στην αύξηση της βασικής κατανόησης των ν

και στην έναρξη του διαλόγου σχετικά με τις ηθικές, νομικές 

Απευθύνεται σε μαθητές 11-18 χρονών και περιλαμβάνει 

ψηφιακό και έντυπο υλικό, βίντεο, εικόνες, πειράματα και ενημερωτικό υλικό. 

 
  

Ένας ακόμη διαδραστικός ιστότοπος πολυμέσων που δημιουργήθηκε από το 

του πανεπιστημίου του Μπέρκλευ της Καλιφόρνιας  είναι το 

http://nanozone.org/)(εικ.7) το οποίο απευθύνεται σε μαθητές 7
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Επιπλέον, στις Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργήθηκε ένα δίκτυο εφαρμογών 

το οποίο απευθύνεται 

σε μαθητές λυκείου και σε εκπαιδευτικούς. Μέσω της ανταλλαγής πόρων, της 

, βίντεο και εικόνες, 

γίνεται προσπάθεια δημιουργίας και διατήρησης μιας βιώσιμης εκπαίδευσης  

 

(εικ. 6)  είναι ένα 

Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, το οποίο στοχεύει στην αύξηση της βασικής κατανόησης των νέων για τις 

και στην έναρξη του διαλόγου σχετικά με τις ηθικές, νομικές και 

18 χρονών και περιλαμβάνει 

ψηφιακό και έντυπο υλικό, βίντεο, εικόνες, πειράματα και ενημερωτικό υλικό.  

Ένας ακόμη διαδραστικός ιστότοπος πολυμέσων που δημιουργήθηκε από το 

του πανεπιστημίου του Μπέρκλευ της Καλιφόρνιας  είναι το 

το οποίο απευθύνεται σε μαθητές 7-13 



 

χρονών. Περιλαμβάνει βίντεο, διαδραστικά παιχνίδια και εικόνες με σκοπό την 

κατανόηση των εννοιών της Ν

 

Εικόνα 7. “NanoZone”

 

Τέλος, το διαδικτυακό περιοδικό “Nanooze”(

απευθύνεται σε μικρά παιδιά και μαθητές, που ενδιαφέρονται να μάθουν για τις 

εξελίξεις της τεχνολογίας και της νανοτεχνολογίας. Τα άρθρα του αφορούν διάφορα 

θέματα, όπως το Μέγεθος και Κλίμακα, επιτεύγματα της ιατρικής με τ

νανοτεχνολογίας, τη σχέση της νανοτεχνολογίας με το φαγητό και τη φύση, την αυτό

οργάνωση των υλικών και άλλα.

Εικόνα 8. “Nanooze” 

 

Δεδομένου ότι τα παιδιά μικρής ηλικίας έχουν ήδη διαδικτυακές εμπειρίες μέσα 

από διαδραστικές ιστορίες, κινούμενα σχέδια, ψηφιακά παιχνίδια, είναι θεμιτό να 

ενταχθεί και να χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνολογική εξοικείωση και στη διδασκαλία 

των φαινομένων της νανοτεχνολογίας 

ότι οι εφαρμογές που απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής 

χρονών. Περιλαμβάνει βίντεο, διαδραστικά παιχνίδια και εικόνες με σκοπό την 

κατανόηση των εννοιών της Ν-ΕΤ.  

 
” 

Τέλος, το διαδικτυακό περιοδικό “Nanooze”(http://www.nanooze.org/

απευθύνεται σε μικρά παιδιά και μαθητές, που ενδιαφέρονται να μάθουν για τις 

εξελίξεις της τεχνολογίας και της νανοτεχνολογίας. Τα άρθρα του αφορούν διάφορα 

θέματα, όπως το Μέγεθος και Κλίμακα, επιτεύγματα της ιατρικής με τ

νανοτεχνολογίας, τη σχέση της νανοτεχνολογίας με το φαγητό και τη φύση, την αυτό

οργάνωση των υλικών και άλλα. 

 
 

Δεδομένου ότι τα παιδιά μικρής ηλικίας έχουν ήδη διαδικτυακές εμπειρίες μέσα 

από διαδραστικές ιστορίες, κινούμενα σχέδια, ψηφιακά παιχνίδια, είναι θεμιτό να 

ενταχθεί και να χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνολογική εξοικείωση και στη διδασκαλία 

νανοτεχνολογίας (LightFeather, 2006).Εχει διαπιστωθεί όμως, 

ότι οι εφαρμογές που απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής 
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χρονών. Περιλαμβάνει βίντεο, διαδραστικά παιχνίδια και εικόνες με σκοπό την 

http://www.nanooze.org/)(εικ.8), 

απευθύνεται σε μικρά παιδιά και μαθητές, που ενδιαφέρονται να μάθουν για τις 

εξελίξεις της τεχνολογίας και της νανοτεχνολογίας. Τα άρθρα του αφορούν διάφορα 

θέματα, όπως το Μέγεθος και Κλίμακα, επιτεύγματα της ιατρικής με τη βοήθεια της 

νανοτεχνολογίας, τη σχέση της νανοτεχνολογίας με το φαγητό και τη φύση, την αυτό-

Δεδομένου ότι τα παιδιά μικρής ηλικίας έχουν ήδη διαδικτυακές εμπειρίες μέσα 

από διαδραστικές ιστορίες, κινούμενα σχέδια, ψηφιακά παιχνίδια, είναι θεμιτό να 

ενταχθεί και να χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνολογική εξοικείωση και στη διδασκαλία 

Εχει διαπιστωθεί όμως, 

ότι οι εφαρμογές που απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής 
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ηλικίας αναφορικά με την διδασκαλία των εννοιών της Ν-ΕΤ είναι σχεδόν 

ανύπαρκτες ή περιορίζονται σε βίντεο που απλώς παραθέτουν πληροφορίες. Ετσι 

δημιουργείται η ανάγκη σχεδιασμού εφαρμογών ψηφιακών για τις μικρούς μαθητές 

που θα συμβάλλουν στην αρτιότερη οργάνωση και δημιουργίας μιας ΔΜΑ με σκοπό 

την εισαγωγή της νανοτεχνολογίας στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση.  

 

1.5.5Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της Ν-ΕΤ με τη χρήση 

ΤΠΕ στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια έγιναν αρκετές διδακτικές παρεμβάσεις και 

συντάχθηκαν μελέτες αναφορικά με την εισαγωγή των εννοιών της Ν-ΕΤ στην 

εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στις εκάστοτε παρεμβάσεις 

και συμπεριελάμβανε την χρήση νέων τεχνολογιών παρατίθεται παρακάτω.  

Οι Πέικος, Μάνου και Σπύρτου (2015) περιγράφουν σε μελέτη το  

εκπαιδευτικό υλικό το οποίο αναπτύχθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 για 

τη διδασκαλία της νανοτεχνολογίας στο δημοτικό σχολείο. Το εκπαιδευτικό υλικό 

εφαρμόστηκε πιλοτικά σε δείγμα 10 μαθητών της Στ τάξης, στην περιοχή της 

Φλώρινας. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, μοντέλα αναπαράστασης αντικειμένων του 

μακρόκοσμου, του μικρόκοσμου και του νανόκοσμου καθώς και βίντεο και εικόνες 

με τα οποία παρουσιάζονται αντικείμενα και φαινόμενα του νανόκοσμου. Ειδικότερα, 

χρησιμοποιήθηκε ως ψηφιακό υλικό το animation «Hortonhearsawho», ώστε να 

πραγματοποιηθεί η παραδοχή πως «ό,τι βλέπω δε σημαίνει ότι δεν υπάρχει». Επίσης, 

οι μαθητές παρακολούθησαν το animation «What nano means» και κλήθηκαν να 

αναγνωρίσουν αντικείμενα του μικρόκοσμου. Επιπλέον, οι μαθητές παρακολούθησαν 

ένα βίντεο το οποίο αποτελεί ένα τρισδιάστατο μοντέλο για το πώς εξηγείται το 

φαινόμενο του λωτού και ένα βίντεο για την σαύρα Geckο, η οποία υπερνικά τη 

βαρύτητα και περπατά σε τοίχους και στο ταβάνι ενός σπιτιού.  

Οι ίδιοι ερευνητές, Σπύρτου, Πέικος και Μάνου (2016), σε εργασία τους, με 

βάση την παραδοχή ότι  η διδασκαλία και μάθηση του περιεχομένου της Ν-ΕΤ 

συνδέεται στενά με τη διδασκαλία και μάθηση του μεγέθους και της κλίμακας, 

περιγράφουν το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο σχεδίασαν και εφάρμοσαν, με στόχο 

μαθητές του δημοτικού σχολείου να είναι ικανοί να ταξινομούν και να σειροθετούν 

αντικείμενα στο μακρόκοσμο, στο μικρόκοσμο και στο νανόκοσμο. Ανάμεσα σε 

άλλες δραστηριότητες χρησιμοποιήθηκαν εικόνες από το διαδίκτυο, ένα powerpoint 
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που παρουσιάζει ένα πρόβλημα ενός κοριτσιού που αρρώστησε από τον ιό της 

γρίπης. Στη συνέχεια εισάγεται στους μαθητές μέσω παρουσίασης power point η 

κατηγορία τους νανόκοσμου ως εξής: «Όταν ένα αντικείμενο είναι τόσο μικρό που 

φαίνεται μόνο με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, τότε το αντικείμενο αυτό έχει μέγεθος 

νάνο ή αλλιώς ανήκει στον νανόκοσμο». 

Σε μία ακόμη εργασία των Τζιώλη και Σπύρτου (2015) καταγράφεται η 

προσπάθεια εισαγωγής στοιχείων του περιεχομένου της Νανοτεχνολογίας στο 

νηπιαγωγείο, βασισμένη σε αφηγηματικό παραμύθι. Η έρευνα αναπτύχθηκε και 

εφαρμόστηκε μέσα σε μία κοινότητα μάθησης στην οποία συνεργάστηκαν η 

νηπιαγωγός, η Σχολική Σύμβουλος και οι ερευνητές της Διδακτικής των Φυσικών 

Επιστημών. Το ενδιαφέρον των μαθητών προέκυψε από την ανάγνωση του βιβλίου 

«Η χιονάτη και οι επτά νάνοι» και προέκυψε το ερώτημα: υπάρχει κάποιο μέρος που 

θα μπορούσε να κρυφτεί η Χιονάτη; Ανάμεσα στο εκπαιδευτικό υλικό που 

χρησιμοποιήθηκε, συγκαταλέγονται και βίντεο το οποίο παρακολούθησαν οι μαθητές 

για να κατανοήσουν το φαινόμενο του Λωτού και εικόνες από το διαδίκτυο.  

 

 

1.6  Το Μοντέλο Εκπαιδευτικής Επανοικοδόμησης (MER) 

Εξειδικεύοντας τον σχεδιασμό ειδικά για την διδασκαλία Φυσικών Επιστημών 

και στην περίπτωση της παρούσας έρευνας του περιεχομένου της Ν-ΕΤ, έρχονται στο 

προσκήνιο ερωτήματα του τύπου « πως θα μπορέσω να βοηθήσω τους μαθητές μου 

να ξεπεράσουν εννοιολογικές δυσκολίες που θα προκύψουν;». Για τον σκοπό αυτό 

είναι ανάγκη να πλαισιοποιηθούν και να συνυφανθούν οι μεγάλες θεωρίες 

(grandtheories) με το συγκεκριμένο επιστημονικό περιεχόμενο που επιθυμούμε να 

διδάξουμε (Psillos & Kariotoglou, 2016). 

Ο Laherto (2010) όπως επίσης και ο Μάνου (2020) υποστηρίζει πως για την 

ανάλυση του περιεχομένου της Ν-ΕΤ από μια εκπαιδευτική οπτική είναι κατάλληλο 

το «Μοντέλο της Εκπαιδευτικής Επανοικόδησης» (εικ. 9)(Duit, 2012, 2007). 

Καταγράφονται σε μελέτες  3 συνιστώσες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες 

μεταξύ τους και σκιαγραφούν το μοντέλο της Εκπαιδευτικής Επανοικοδόμησης: 

 α) η ανάλυση της δομής του περιεχομένου που πρόκειται να διδαχθεί, η οποία 

αντανακλά μια επιστημολογική διάσταση, το επιστημονικό περιεχόμενο αναλύεται 

και οδηγείται σε στοιχειώδες επίπεδο (elementarization). 
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 β) η έρευνα για την διδασκαλία και μάθηση,η οποία ανακλά μια ψυχογνωστική 

διάσταση, διερευνώνται οι προϋπάρχουσες ιδέες των μαθητών και των δασκάλων για 

το θέμα που πρόκειται να διδαχθεί, τα ενδιαφέροντά τους, οι στάσεις τους και οι 

δεξιότητές του. 

 γ) η ανάπτυξη και η αξιολόγηση της διδακτικής πράξης, η οποία περιλαμβάνει 

μεταξύ άλλων τα διδακτικά υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, τις μαθησιακές 

δραστηριότητες, την ανάπτυξη και αξιολόγηση των διδακτικών ενοτήτων καθώς και 

τους περιορισμούς και τις δυσκολίες που εγείρονται στη διδασκαλία και μάθηση μέσα 

στη πραγματική τάξη. 

 
      Εικόνα 13. Το Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αναδόμησης (MER) (Duitet. al., 2012)  

 

1.7  Η προσέγγιση του φαινομένου της σαύρας Geckoστην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Η σαύρα Γκέκο είναι το μεγαλύτερο ζώο που μπορεί να παράγει υψηλή (ξηρή) 

προσκόλληση {high (dry) adhesion} αναφορικά με τη μάζα του σώματός της. Το 

μυστικό αυτής της ικανότητας κρύβεται στα πέλματά της όπου υπάρχει μια σύνθετη 

ιεραρχική δομή από «lamellae», «setae» και «spatula». Στη χώρα μας, στην 

οικογένεια των Gecko ανήκει το λεγόμενο σαμιαμίδι (Εικ.9). Το Μεσογειακό 

σαμιαμίδι (Hemidactylus turcicus) είναι μικρόσωμη σαύρα και τη συναντάμε κυρίως 

στη Μεσόγειο και αποτελεί το πιο ευπροσάρμοστο ερπετό του κόσμου.Όπως και η 

σαύρα Γκέκο, τα τέσσερα πόδια του στα πέλματα σχηματίζουν σειρές από φυλλώδεις 

δομές (lamellae) οι οποίες αποτελούν συστοιχίες από τριχίδια (setae) και καθένα 

διασπάται σε πολυάριθμες διακλαδώσεις (spatulae) (Bhushan, 2007). 
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Εικόνα 9.Το σαμιαμίδι της οικογένειας των Gecko 

Σύμφωνα με τον Bhushan (2011), η σαύρα Gecko είναι το μεγαλύτερο ζώο που 

μπορεί να «δημιουργήσει» την ισχυρότερη προσκόλληση για να υποστηρίξει το 

βάρος της με ασφάλεια. Χάρη σε μικροσκοπικές τρίχες στο κάτω μέρος των ποδιών 

τους, οι σαύρες μπορούν να προσκολλώνται σε τοίχους με ευκολία, χωρίς να 

αλλοιώνεται αυτή η ιδιότητα από την επαναλαμβανόμενη χρήση (εικ 10). Tο 

φαινόμενο της προσκόλλησης των μικροσκοπικών τριχών του πέλματος της σαύρας 

σε μία επιφάνεια, αποδίδεται στις διαμοριακές ηλεκτρικές δυνάμεις «Van Der 

Waals».Πρόκειται για ασθενείς ηλεκτροστατικές δυνάμεις, οι οποίες ασκούνται 

μεταξύ των μορίων της επιφάνειας και των τριχιδίων, όταν αυτά πλησιάσουν πολύ 

κοντά μεταξύ τους, περίπου στα 0,2nm. Σε αυτό το πολύ κοντινό πλησίασμα, τα 

μόρια της επιφάνειας και των τριχιδίων γίνονται πολικά (διαχωρισμός ηλεκτρικού-

θετικού φορτίου) με αποτέλεσμα την άσκηση ελκτικών δυνάμεων, καθώς το θετικά 

φορτισμένο μέρος ενός μορίου προσελκύει το αρνητικά φορτισμένο μέρος του 

γείτονά του, με αποτέλεσμα την προσκόλληση. Ακόμη και σε ακραίες συνθήκες 

θερμοκρασίας, πίεσης και ακτινοβολίας, οι δυνάμεις αυτές εξακολουθούν να 

υφίστανται.Eντοπίζεται έντονο ενδιαφέρον από την επιστημονική κοινότητα να 

μελετηθούν περαιτέρω τα χαρακτηριστικά των ποδιών της σαύρας για να 

χρησιμοποιηθει σε εφαρμογες της καθημερινής ζωής (Βhushan, 2007). 
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Εικόνα 10. Η Σαύρας Γκέκο και πως φαίνεται το πόδι της  με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 

Μία ακόμη ιδιότητα της σαύρας είναι ο αυτοκαθαρισμός της πατούσας της ο 

οποίοςαποδίδεται και αυτός στην ιεραρχική δομή των ποδιών της (Autumnetal., 2008; 

EuropeanCommission, 2012). 

 

Εικόνα. 10: Η υδροφοβική πατούσα της σαύρας Γκέκο 

 

1.7.1 Εφαρμογές που βασίζονται στην ιδιότητα “προσκόλλησης” της 

σαύρας Gecko 

Καθώς ο επιστημονικός κλάδος της Ν-ΕΤ έχει επιφέρει ραγδαίες εξελίξεις 

στην ζωή και την καθημερινότητα του ανθρώπου, αποτελώντας «τη βιομηχανική 

επανάσταση» του σύγχρονου κόσμου, έτσι και η εξαιρετική ικανότητα της Geckoνα 

διασχίζει επιφάνειες, λείες ή τραχιές, έχει προσελκύσει εδώ και χρόνια το ενδιαφέρον 

των επιστημόνων.Επιστήμονες μελέτησαν την δομή της πατούσας της σαύρας και 

όλες τις ιδιότητες της και κατάφεραν να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν σημαντικές 

τεχνολογικές εφαρμογές, όπως geckopads, ιατρικού επιδέσμους, ρομπότ αναρρίχησης 
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και κολλητικές ταινίες, ώστε να μιμηθούν την ισχυρή ξηρή προσκόλληση (Bhushan, 

2012). 

Ο GeimAndre, νανοτεχνολόγος του πανεπιστημίου του Manchesterμε την 

ομάδα του θέλησε να δημιουργήσει ένα προσκολλητικό υλικό παρόμοιο με τον 

μηχανισμό της σαύρας. Αυτή η εφαρμογή ονομάστηκε geckotapeκαι αποτελείται από 

μια σειρά πολύ μικρών τριχών πολυϊμιδίου προσαρτημένες σε μια εύκαμπτη βάση, 

επιδεικνύοντας μια συγκολλητική δύναμη ανά τρίχα που είναι συγκρίσιμη με μιας 

σπάτουλας της Γκέκο.OGeimγια να δοκιμάσει την κολλητική δύναμη των τριχών 

πολυϊμιδίου που δημιουργήθηκαν, χρησιμοποίησε ένα μικροσκόπιο ατομικής 

δύναμης και μέτρησε την εκτροπή του άκρου. Όπως υπέθεσε, κάθε τρίχα είχε την ίδια 

δύναμη συγκόλλησης με την τρίχα της σαύρας Gecko(εικ. 11). Το geckotape είναι 

εύκαμπτο, δεν αφήνει ίχνη κόλλας και μπορεί να κολλήσει και να ξεκολλήσει εύκολα 

από τις διάφορες επιφάνειες. 

 

 
Εικόνα 11: Αριστερά βλέπουμε το πόδι της σαύρας και δεξιά το geckopadόπως φαίνεται στο 

μικροσκόπιο.  

 

Μία άλλη ερευνητική ομάδα, του πανεπιστημίου του Stanford, κατασκεύασε 

το «Stickybot» (εικ. 12), που στη συνέχεια εξελίχθηκε σε «StickybotIII». Το 

κολλώδες υλικό που χρησιμοποιείται στα πόδια του είναι παρόμοιο στην κατασκευή 

με τα πόδια του Γκέκο. Δεν είναι στην πραγματικότητα κολλώδες, με την 

κυριολεκτική έννοια του όρου , αλλά χρησιμοποιεί τις δυνάμεις του VanderWaalsγια 

να συνδέσει τον εαυτό του στις επιφάνειες που θέλει να ανέβει. Ο Mark Cutkosky ο 
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επικεφαλής μηχανικός, καθηγητής μηχανολογίας και διευθυντής του Κέντρου 

Έρευνας και Σχεδιασμού, συνεργάζεται εδώ και αρκετά χρόνια με άλλους 

επιστήμονες για την κατασκευή τέτοιων αναρριχητικών ρομπότ (Mohan etal., 2012). 

Οι χρήσεις ενός τέτοιου υλικού είναι τεράστιες και ήδη ο στρατός των ΗΠΑ 

εργάζεται πάνω σε ένα πρόγραμμα (Ζman) που θα αξιοποιήσει το νέο αυτό υλικό για 

να δημιουργήσει μία στολή , η οποία θα επιτρέψει σε ένα στρατιώτη να ανεβεί σε 

τείχος 30 μέτρων σε 15 δευτερόλεπτο ή και λιγότερο.  Εκτός όμως από τον στρατό, 

ενδιαφέρον στις ιδιότητες της σαύρας Γκέκο έδειξε και η NASA, δημιουργώντας το « 

GeckoGrippe» ένα μηχανισμό με τον οπίο οι αστροναύτες μπορούν να πιάνουν βαριά 

αντικείμενα ακόμη και 100 κιλών είτε μέσα είτε έξω από το διαστημόπλοιο (εικ. 12).  

 

 

Εικόνα 11 : Το Stickybotτου Stanford 

 

                                   Εικόνα 12: Το  GeckoGripperτης NASA 
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1.7.2 Εναλλακτικές ιδέες των παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

για το φαινόμενο της σαύρας Γκέκο 

Μέσα από μία βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε, 

παρατηρήθηκε ότι ο αριθμός των ερευνών σχετικά με τις ιδέες μαθητών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το φαινόμενο της σαύρας και συγκεκριμένα με το 

φαινόμενο της προσκόλλησης είναι πολύ μικρός.  

Στη χώρα μας, πρώτοι οι Σακελλάρη και Μάνου (2017) μελέτησαν και 

κατέγραψαν τις αρχικές ιδέες μαθητών πρωτοβάθμιων μαθητών (12 μαθητών Στ 

τάξης) αναφορικά με την προσκόλληση της σαύρας Γκέκο σε διάφορες επιφάνειες. 

Υλοποιήθηκε ένα παρεμβατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με πληθώρα διερευνητικών 

δραστηριοτήτων και σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές. Ερευνητικό εργαλείο 

αποτέλεσε ένα ερωτηματολόγιο με δύο ερωτήσεις ανοιχτού τύπου σχετικά με την 

ερμηνεία της ικανότητας της σαύρας.  Η ανάλυση των ερωτηματολογίων της αρχικής 

κατάστασης έδειξε ότι οι περισσότεροι μαθητές (59%) αποδίδουν την ικανότητα της 

σαύρας στην ύπαρξη βεντούζας.Μετά την παρέμβαση, το σύνολο όλων των μαθητών 

να αποδίδουν το φαινόμενο της προσκόλλησης της σαύρας σε δομές που ανήκουν 

στην κλίμακα του Νάνο, τις οποίες περιγράφουν με τη χρήση όρων του 

νανογραμματισμού. 

Οι Αλεξίου, Πέικος και Μάνου (2017) μελέτησαν σε έρευνα τους τις ιδέες 26 

μαθητών ΣΤ τάξης δημοτικού σχολείου για το φαινόμενο της σαύρας Γκέκο.Οι 

μαθητές αφού παρακολούθησαν ένα βίντεο με τη σαύρα Γκέκο να σκαρφαλώνει σε 

ένα τοίχο χωρίς να πέφτει συμπλήρωσαν το γραπτό ερωτηματολόγιο που λειτούργησε 

ως το ερευνητικό εργαλείο.  Οι εναλλακτικές ιδέες της πλειοψηφίας των μαθητών 

συγκλίνουν με τις ιδέες που αναδύθηκαν από την έρευνα των Σακελλάρη και Πέικου 

(2017) , ότι η ικανότητα της σαύρας οφείλεται στην ύπαρξη βεντούζας ή νυχιών στην 

πατούσα της με την πρόσθεση όμως της εναλλακτικής ιδέας των μαγνητών.  
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2ο Κεφάλαιο: Ερευνητική Μεθοδολογία 

 

2.1 Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας είναι να αξιολογήσουμε το εκπαιδευτικό υλικό για τη Ν-

ΕΤ ως προς τα μαθησιακά αποτελέσματα και το ενδιαφέρον που προκάλεσαν στους 

μαθητές (Méheut & Psillos, 2004). Θεωρητική βάση για την ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων είναι οι Μεγάλες Ιδέες της Ν-ΕΤ (Stevens et al., 2009; Πέικος κ.α., 

2015), αρχές σχεδιασμού ψηφιακού υλικού (Σπανάκα &Λιοναράκης, 2017)και το 

«Μοντέλο της Εκπαιδευτικής Επανοικόδησης» (Duit, 2012). Τα ερευνητικά 

ερωτήματα που δημιουργήθηκαν είναι τα εξής: 

EE1: Πώς εξελίσσονται οι ιδέες των μαθητών για την προσκολλητική ιδιότητα της 

σαύρας Gecko μετά την εφαρμογήτης προτεινόμενης εκπαιδευτικής παρέμβασης; 

EE2: Πώς εξελίσσονται οι ιδέες των μαθητών για την έννοια του «μεγέθους» μετά 

την εφαρμογήτης προτεινόμενης εκπαιδευτικής παρέμβασης 

EE3: Πώς αλλάζει η νοηματοδότηση του όρου «νανοτεχνολογία» από τους μαθητές 

μετά την εφαρμογήτης προτεινόμενης εκπαιδευτικής παρέμβασης; 

 

 

2.2 Συμμετέχοντες 

Στην έρευνα συμμετείχαν 20 παιδιά 5-6 ετών, 10 κορίτσια και 10 αγόρια, 

από τα οποία και τα 20 ήταν νηπιακής ηλικίας (Μ.Ο. 5,5 ετών) τα οποία φοιτούσαν 

στο ίδιο σχολείο της Κεντρικής Μακεδονίας. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο αρχικός 

αριθμός των μαθητών που θα συμμετείχαν στην έρευνα ήταν 23 αλλά τελικά 

αξιολογήθηκε η συμμετοχή των 20 καθώς τα 3 νήπια απουσίαζαν αρκετές μέρες από 

το νηπιαγωγείο οπότε αποκλείστηκαν από τη διαδικασία του post-test. 

 

2.2.2 Εξασφάλιση πρόσβασης 

Βασικό κριτήριο επιλογής του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου αποτέλεσε η 

ταυτοπροσωπία της ερευνήτριας και του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου. 

Επίσης ο μεγάλος αριθμός των νηπίων αποτέλεσε θετικό στοιχείο για την επιλογή του 
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νηπιαγωγείου καθώς, όπως προαναφέρθηκε, οι έννοιες της νανοτεχνολογίας 

θεωρούνται έννοιες δυσνόητες για τα μικρά παιδιά.  

 

2.3 Μεθοδολογικές επιλογές 

Στην παρούσα μελέτη επελέγη ένα ερευνητικό σχέδιο μικτών μεθόδων 

(mixedmethoddesign) υιοθετώντας τη θεωρία του πραγματισμού όπου «η αλήθεια» 

δεν προσεγγίζεται με μία μόνο επιστημονική μέθοδο (Robson, 2007). Η συγκέντρωση 

ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων επετεύχθη με τον «σχεδιασμό μικτών μεθόδων 

τριγωνοποίησης» (Creswell, 2011).Συγκεκριμένα, συγκεντρώθηκαν δεδομένα από 

ατομικές ημι-δομημένες συνεντεύξεις των παιδιών και από σχεδιαστικές απεικονίσεις 

των παιδιών .Στη συνέχεια, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κωδικοποιήθηκαν και 

αναλύθηκαν σε κατηγορίες. Τέλος, όλα τα δεδομένα μελετήθηκαν συνδυαστικά ώστε 

να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας. εφαρμόστηκε η διαδικασία 

προ- και μετά- ελέγχου ώστε να καταγραφούν οι προϋπάρχουσες γνώσεις και 

εμπειρίες των παιδιών και να συγκριθούν με την μετέπειτα καταγραφή των ιδεών 

τους μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Η επιλογή των συγκεκριμένων μεθοδολογικών εργαλείων έγινε λαμβάνοντας 

υπόψη τα χαρακτηριστικά της νηπιακής ηλικίας και τη δυνατότητα εφαρμογής τους 

στο νηπιαγωγείο. Οι ημι-δομημένες συνεντεύξεις θεωρούνται ένας κατάλληλος 

τρόπος συλλογής δεδομένων ειδικά στις μικρές ηλικίες οι οποίες δεν έχουν ακόμη 

κατακτήσει τη γραφή και την ανάγνωση. Επίσης, οι σχεδιαστικές απεικονίσεις 

θεωρούνται πρόσφορο εργαλείο συλλογής δεδομένων αυτής της ηλικίας καθώς 

πρόκειται για μία αγαπημένη και συνηθισμένη δραστηριότητα των μαθητών του 

νηπιαγωγείου (Cox, 2005).  

 

2.4 Περιγραφή της ερευνητικής διαδικασίας 

Η παρούσα έρευνα περιελάβανε τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την 

αξιολόγηση ενός ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού  με κεντρικό θέμα τις έννοιες της 

νανοτεχνολογίας. Στην πρώτη φάση (Α) υλοποιήθηκε η διαδικασία του προ-έλεγχου 

με τα εργαλεία της συνέντευξης και της σχεδιαστικής απεικόνισης. Στη δεύτερη φάση 

(Β) υλοποιήθηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού 
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υλικού . Στη τρίτη φάση (Γ) της έρευνας  υλοποιήθηκε η διαδικασία του μετα-

ελέγχου  και τέλος (Δ) αναλύθηκαν τα αποτελέσματα.   

Η καταγραφή της ερευνητικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας έγινε με 

φωτογράφιση και ηχογράφηση. Οι διαδικασίες του προ-ελέγχου και μετά-ελέγχου 

πραγματοποιήθηκαν σε έναν χώρο του σχολείου ήσυχο και όχι στις αίθουσες 

διδασκαλίας ώστε να μην αποσπάται η προσοχή των παιδιών και είχαν διάρκεια 10 

λεπτά για τη συνέντευξη και 10 λεπτά για τη σχεδιαστική απεικόνιση. Οι 

συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν και απομαγνητοφωνήθηκαν αυτολεξεί. Για όλες τις 

καταγραφές είχε εξασφαλιστεί η συγκατάθεση των γονέων. Η διαδικασία του προ-

ελέγχου έγινε πριν την έναρξη του παιδαγωγικού προγράμματος και η διαδικασία του 

μετα-ελέγχου 3 μέρες μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής  διαδικασίας. 

 

 

 

 

 

Α 
Φάση 

Προ-έλεγχος 
συνεντεύξεις 

ιχνογραφήματα 
Β 

Φάση 
Διδακτική παρέμβαση 

Γ 
Φάση 

Μετα-έλεγχος 
συνεντεύξεις 

ιχνογραφήματα 
Δ 

Φάση 
Ανάλυση αποτελεσμάτων 

Πίνακας 1. Οι φάσεις της ερευνητικής διαδικασίας 

 

 

2.5  Ανάπτυξη εκπαιδευτικού  υλικού 

2.5.1 Ανάλυση του επιστημονικού περιεχομένου της Ν-ΕΤ 

.  Πρώτο βήμα αποτέλεσε η αναζήτηση και ο καθορισμός των βασικών 

στοιχείων του περιεχομένου που πρόκειται να διδαχθεί και η μεταφορά του 

επιστημονικού περιεχομένου σε στοιχειώδες επίπεδο. Από τις έξι μεγάλες Ιδέες που 

προτείνονται για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση επιλέχτηκαν οι 5, το «Μέγεθος και 

Κλίμακα», τα «Εργαλεία και όργανα», οι «Ιδιότητες εξαρτώμενες από το μέγεθος», τις 
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«Εφαρμογές της Ν-ΕΤ» και τα «Μοντέλα και προσομοιώσεις». Παρακάτω αιτιολογείται 

η επιλογή των συγκεκριμένων Ιδεών για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού. 

 

2.5.2 Βιβλιογραφική σύνδεση με την επιλογή των ΜΙ 

Στη βιβλιογραφία, η Μεγάλη Ιδέα «Μέγεθος και Κλίμακα» θεωρείται ότι 

ενυπάρχει σε όλες τις άλλες Μεγάλες Ιδέες και αποτελεί προϋπόθεση για την 

κατανόηση των υπόλοιπων εννοιών της Ν-ΕΤ (Stevens et al., 2009· Wansom et al., 

2009).Επίσης, από τους ορισμούς για τη Ν-ΕΤ αλλά και τις Μεγάλες Ιδέες φαίνεται 

πως το μέγεθος της νανοκλίμακας είναι αυτό το οποίο ευθύνεται για τις μοναδικές 

ιδιότητες και φαινόμενα, τα οποία λαμβάνουν χώρα στην νανοκλίμακα.  

Η ραγδαία εξέλιξη της επιστήμης της Ν-ΕΤ οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην 

ανάπτυξη εργαλείων όπως το μικροσκόπιο ατομικών δυνάμεων (AFM) και του 

ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (STM) τα οποία κατέστησαν δυνατή την 

παρατήρηση δομών της νανοκλίμακας (Κumar & Kumbhat, 2016· Murty et al., 2013· 

Stevens et al., 2009). Στη βιβλιογραφία καταγράφεται ότι μια τάση των διδακτικών 

προτάσεων για τη Ν-ΕΤ δίνει έμφαση στη διδασκαλία στα όργανα παρατήρησης των μη 

ορατών κόσμων (Jones et al. 2013). 

 Ένα σημαντικό ποσοστό της επανάστασης, που υπόσχεται η νανοτεχνολογία, 

αφορά την εκμετάλλευση των νέων ιδιοτήτων της ύλης στη νανοκλίμακα, ώστε να 

προκύψουν νέες εφαρμογές, για παράδειγμα άχρωμα αντηλιακά  με υψηλή 

προστασία. Επίσης, σύμφωνα με τον Hochella (2002), ο συνδυασμός του μεγέθους με 

τις ιδιότητες είναι αυτό το χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει τη Ν-ΕΤ από άλλα πεδία 

έρευνας. 

Η μάθηση για το περιεχόμενο της Ν-ΕΤ φαίνεται να αποκτά νόημα για τους 

μαθητές όταν έχουν ευκαιρίες να αναγνωρίσουν την σχέση της επιστήμης και της 

τεχνολογίας στην κλίμακα του νάνο με τις εφαρμογές της καθημερινής τους ζωής 

(Sakhnini & Blonder 2016· O’Connor & Hayden, 2008· Hutchinson et al., 2007). 

Συνεπώς υποστηρίζεται ότι οι εφαρμογές της Ν-ΕΤ, όπως τα υπερυδρόφοβα 

προϊόντα, μπορούν να αποτελέσουν το πλαίσιο το οποίο θα αποτελέσει την αφετηρία 

για να κατανοήσουν οι μαθητές άλλες Μεγάλες Ιδέες της Ν-ΕΤ . 

Η κατασκευή μοντέλων από τους μαθητές σε συνδυασμό με τη γνώση τους για τη 

φύση και τον ρόλο των μοντέλων μπορεί να συμβάλλει στην απόκτηση εμπειριών, οι 

οποίες θα βοηθήσουν στην κατανόηση των εννοιών και των φαινομένων της Ν-ΕΤ. 

Καθώς στην σχολική τάξη δε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 
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για να παρατηρήσουν οι μαθητές αντικείμενα του νανόκοσμου, η γνώση για τα μοντέλα 

και τη μοντελοποίηση κρίνεται απαραίτητη. 

 

2.5.3 Διδακτικός Μετασχηματισμός των Μεγάλων Ιδεών 

Με βάση τη βιβλιογραφική επισκόπηση, αναπτύχθηκε πιλοτικά μια σειρά από 

ψηφιακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες με στόχο να μελετηθεί η 

αποτελεσματικότητα τους  για την εισαγωγή του περιεχομένου της Ν-ΕΤ στη 

προσχολική και πρωτοσχολική  εκπαίδευση. Κρίθηκε, όμως, αναγκαίο, λαμβάνοντας 

υπόψη την μικρή ηλικία των μαθητών, η απλοποίηση του επιστημονικού 

περιεχομένου των Μεγάλων Ιδεών η οποία παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 

(πίνακας 1) 

 

 

Μεγάλη Ιδέα Επιστημονικό περιεχόμενο  Μετασχηματισμένο 
περιεχόμενο  

Μέγεθος και 
κλίμακα  

Η Νανοτεχνολογία είναι ο 
επιστημονικός κλάδος που 
ασχολείται με δομές ατόμων, 
μορίων με μία ή 
περισσότερες διαστάσεις, της 
τάξης του 1 εως 100 nm. 

Η Νανοτεχνολογία είναι η 
επιστήμη που ασχολείται με 
μικροσκοπικά αντικείμενα που δε 
μπορούμε να τα δούμε με το μάτι 
παρόλο που είναι παντού γύρω 
μας και μέσα μας. Οι 
επιστήμονες της νανοτεχνολογίας 
κατασκευάζουν εφαρμογές ώστε 
να βοηθήσουν τον άνθρωπο 
σήμερα. 

Μέγεθος – 
Εργαλεία και 
όργανα  

Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 
σάρωσης είναι ένα όργανο 
που λειτουργεί όπως περίπου 
και ένα οπτικό μικροσκόπιο 
μόνο που χρησιμοποιεί δέσμη 
ηλεκτρονίων υψηλής 
ενέργειας αντί για φως, για να 
εξετάσει αντικείμενα σε 
λεπτομερή κλίμακα. 

Για να μπορέσουμε να μάθουμε 
για τα αντικείμενα του 
νανόκοσμου οι επιστήμονες 
εφηύραν το ηλεκτρόνικο 
μικροσκόπιο για να μπορούμε να 
δούμε από πολύ κοντά τους 
ζωντανούς μικροοργανισμούς και 
τα μικροσκοπικά υλικά.  

Ιδιότητες 
εξαρτώμενες 
από το μέγεθος 
– Μοντέλα  

Η ικανότητα προσκόλλησης 
της σαύρας οφείλεται στην 
ύπαρξη διαμοριακών 
vanderWaals. Το πέλμα του 
Γκέκο είναι εφοδιασμένο με 
λεπτότατα τριχίδια τα οποία 
είναι τόσο εύκαμπτα ώστε για 
μεγάλα διαστήματα να 
προσεγγίζουν το υπόβαθρο 

Η σαύρα Γκέκο και το 
μεσογειακό σαμιαμίδι έχουν την 
ικανότητα να περπατάνε σε όλες 
τις επιφάνειες και να κρέμονται 
από το ένα πόδι στο ταβάνι. Η 
επιφάνεια των δακτύλων των 
ποδιών της είναι κατάλληλα 
διαμορφωμένη (με πολλά 
τριχίδια και σπάτουλες) ώστε να 
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μερικά μόλις νανόμετρα. 
Τότε αρχίζουν να δρουν οι 
διαμοριακοί δεσμοί Van-der-
Waals, δυνάμεις οι οποίες, 
παρότι είναι ασθενέστατες, 
είναι ικανές να φέρουν το 
βάρος της σαύρας λόγω των 
εκατομμυρίων σημείων 
πρόσφυσης. 

υπάρχει μεγάλη επιφάνεια 
επαφής της σαύρας με την 
επιφάνεια που ακουμπά κάθε 
φορά με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία μεγάλης δύναμης 
μεταξύ τους που οδηγεί στην 
προσκόλλησή της.   

 

 

 

 

2.6 Το περιεχόμενο και η δομή της ΔΜΑ 

Στις αρχές Μαΐου του 2021 υλοποιήθηκε η παιδαγωγική παρέμβαση η οποία 

βασίστηκε, όπως προαναφέρθηκε στο θεωρητικό πλαίσιο, στις αρχές του 

εποικοδομητισμού και κυρίως του κοινωνικού εποικοδομητισμού. Συγκεκριμένα, 

βασίστηκε στις προϋπάρχουσες αντιλήψεις των παιδιών  για την ικανότητα της 

σαύρας Γκέκο, παρείχε εμπειρίες στα παιδιά που βρίσκονται κοντά στη ζώνη 

επικείμενης ανάπτυξης, επιχειρήθηκε η εφαρμογή της πολυτροπικής προσέγγισης στις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες ήταν παιγνιώδους μορφής με διερευνητικό 

χαρακτήρα και ενσωματώθηκαν κατάλληλα παιδαγωγικά υλικά ψηφιακά και μη 

σχετικά με τις φυσικές επιστήμες και την νανοτεχνολογία.  

Ο γενικός σκοπός του παιδαγωγικού προγράμματος ήταν  η εισαγωγή 

εννοιών της επιστήμης της νανοτεχνολογίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσα από 

την διερεύνηση της προσκολλητικής ιδιότητας της σαύρας Γκέκο. Επίσης στόχευε 

στην κατανόηση της έννοιας του «μεγέθους» και των «εργαλείων» που 

συμπεριλαμβάνονται στις Μεγάλες Ιδέες της Ν-ΕΤ. Το εκπαιδευτικό σενάριο που 

υλοποιήθηκε αφορούσε παιδιά νηπιακής ηλικίας και στο σχεδιασμό του λήφθηκαν 

υπόψη οι αρχές της ομαδοσυνεργατικότητας, της πολυτροπικότητας και της 

διερευνητικής μάθησης.  

Οι κεντρικοί γνωστικοί στόχοι του προγράμματος ήταν οι εξής: 

 Να εισαχθούν τα νήπια σε  έννοιες της επιστήμης της νανοτεχνολογίας. 

 Να αντιληφθούν τη Μεγάλη ιδέα του «μεγέθους» και των «εργαλείων» της Ν-

ΕΤ μέσα από διερευνητική διαδικασία. 
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 Να κατανοήσουν την χρήση κάθε εργαλείου και τη  μεγέθυνση του 

αντικειμένου που παρουσιάζει. 

 Να προσεγγίσουν τον ορισμό της νανοτεχνολογίας και να κατανοήσουν την 

χρησιμότητα της στην κοινωνία. 

Επιπλέον το παιδαγωγικό πρόγραμμα στόχευε και στην ανάπτυξη 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων που αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα του 

νηπιαγωγείου όπως: 

 Να καλλιεργήσουν τη δεξιότητα της παρατήρησης και της διερεύνησης. 

 Να καλλιεργήσουν τη δεξιότητα της ταξινόμησης. 

 Να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες. 

 Να εξοικειωθούν με επιστημονικά εργαλεία παρατήρησης 

 Να αναπτύξουν κριτική σκέψη. 

 Να καλλιεργήσουν την δεξιότητα της πρόβλεψης και της εύρεσης λύσεων. 

 Να εξοικειωθούν με τη γλώσσα της επιστήμης. 

 Να κατανοούν τις πληροφορίες και να τις αναπαριστούν με πολυτροπικά 

κείμενα. 

 Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιότους. 

 Να χειρίζονται απλές εφαρμογές. 

 

 

 

2.6.1 Συνέντευξη νηπίων (pre-test) 

1η συνάντηση «Καταγραφή αρχικών απόψεων» 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης η οποία ήταν ατομική με το κάθε 

νήπιο πραγματοποιήθηκε μία συνέντευξη των μαθητών για την καταγραφή των 

αρχικών απόψεων τους για :  

1) Το φαινόμενο της σαύρας Γκέκο 

2) Την έννοια του «μεγέθους» και των «εργαλείων» 

3) Τη νοηματοδότηση του όρου «Νανοτεχνολογία». 

Πριν από τη συνέντευξη τα νήπια παρακολούθησαν ένα σύντομο βίντεο με μία σαύρα 

που σκαρφαλώνει σε ένα τοίχο. 



 

Εικόνα 14: Στιγμιότυπο βίντεο με τη σαύρα Γκέκο 

https://www.youtube.com/watch?v=1m4
 

Στη συνέχεια ακολούθησε η συνέντευξη ακολουθώντας την εξής πορεία:

 «Καθώς ερχόμουν στο σχολείο είδα κάτι παράξενο… Θέλεις να το δούμε μαζί; 

Τι βλέπεις; (μία σαύρα)

Τι κάνει;  

Που περπατάει; 

Γιατί δεν πέφτει; Γιατί φαντάζεσαι μπορεί να το κάνει αυτό;

Μπορείς να μου ζωγραφίσεις αυτό που σκέφτεσαι; Γιατί δεν πέφτει η σαύρα; 

(Ζωγραφίζουν την σαύρα ή μόνο το πόδι της σαύρας για να μας δείξουν γιατί 
νομίζουν ότι μπορεί να περπατάει στον τοίχο)

Αυτό που μου δείχνεις
δούμε;  

Αν δεν μπορούμε να το δούμε με τα μάτια μας πως αλλιώς νομίζεις μπορούμε να το 
δούμε; 

Με ποιο εργαλείο; 

 

 Χθες στη γειτονιά μου  άκουσ

Συζητούσαν για το πιο είναι το πιο μικρό αντικείμενο και έλεγαν τις ιδέες τους
λες; 

 

Εικόνα 14: Στιγμιότυπο βίντεο με τη σαύρα Γκέκο  

https://www.youtube.com/watch?v=1m4-eucOPPQ 

Στη συνέχεια ακολούθησε η συνέντευξη ακολουθώντας την εξής πορεία:

«Καθώς ερχόμουν στο σχολείο είδα κάτι παράξενο… Θέλεις να το δούμε μαζί; 

(μία σαύρα) 

Γιατί δεν πέφτει; Γιατί φαντάζεσαι μπορεί να το κάνει αυτό; 

Μπορείς να μου ζωγραφίσεις αυτό που σκέφτεσαι; Γιατί δεν πέφτει η σαύρα; 

(Ζωγραφίζουν την σαύρα ή μόνο το πόδι της σαύρας για να μας δείξουν γιατί 
τι μπορεί να περπατάει στον τοίχο) 

Αυτό που μου δείχνεις- μου λες (κόλλα, νύχια, βεντούζα, γλίτσα…) μπορούμε να το 

Αν δεν μπορούμε να το δούμε με τα μάτια μας πως αλλιώς νομίζεις μπορούμε να το 

 

Χθες στη γειτονιά μου  άκουσα μια συζήτηση που είχαν κάτι παιδιά ….

Συζητούσαν για το πιο είναι το πιο μικρό αντικείμενο και έλεγαν τις ιδέες τους

57 

Στη συνέχεια ακολούθησε η συνέντευξη ακολουθώντας την εξής πορεία: 

«Καθώς ερχόμουν στο σχολείο είδα κάτι παράξενο… Θέλεις να το δούμε μαζί;  

Μπορείς να μου ζωγραφίσεις αυτό που σκέφτεσαι; Γιατί δεν πέφτει η σαύρα;  

(Ζωγραφίζουν την σαύρα ή μόνο το πόδι της σαύρας για να μας δείξουν γιατί 

μου λες (κόλλα, νύχια, βεντούζα, γλίτσα…) μπορούμε να το 

Αν δεν μπορούμε να το δούμε με τα μάτια μας πως αλλιώς νομίζεις μπορούμε να το 

α μια συζήτηση που είχαν κάτι παιδιά …. 

Συζητούσαν για το πιο είναι το πιο μικρό αντικείμενο και έλεγαν τις ιδέες τους. Εσύ τι 
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Μπορείς να μου πεις ένα πολύ μικρό αντικείμενο; 

Πώς μπορούμε να δούμε αυτό το  μικρό αντικείμενο; 

 

 Μιλούσαν και για κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση:. Είπε ένα παιδί τη λέξη 
νανοτεχνολογία…. 

Την ξανάκουσες εσύ αυτή τη λέξη; 

Τι φαντάζεσαι ότι είναι; 

Μπορείς να μου πεις την γνώμη σου; » 

 

2.6.2Υλοποίηση εκπαιδευτικής παρέμβασης 

1η δραστηριότητα (60 λεπτά) 

Η δραστηριότητα αυτή είχε ως στόχο την απόρριψη των αρχικών ιδεών για 

την προσκολλητική ικανότητα της σαύρας όπως αναδείχθηκαν από την συνέντευξη 

που προηγήθηκε με διερεύνηση. Τα νήπια παρακολούθησαν για μία ακόμη φορά όλοι 

μαζί το βίντεο της σαύρας που παρακολούθησαν πριν την συνέντευξη. Ακολούθησε 

συζήτηση με τα παιδιά και καταγραφή των ιδεών τους σε έναν πίνακα και βρήκαμε 

τις επικρατέστερες ιδέες (εικ.15).  

 
Εικόνα 15. Αρχικές ιδέες νηπίων 

Στη συνέχεια κάνουμε χρήση απτών μοντέλων (εικ.16) που έχουν την μορφή 

πατούσας αντιπροσωπεύοντας τις 3 επικρατέστερες ιδέες των παιδιών (κόλλα, νύχια, 

βεντούζα).  
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Εικόνα 16. Μοντέλα πατούσας 

Οι μαθητές πειραματίζονται (εικ.17) και δοκιμάζουν σε διάφορες επιφάνειες 

(τοίχος, πόρτα, μέταλλο, ξύλο, πέτρα, σίδερο, κορμός δέντρου)  μέσα και έξω από την 

τάξη αν οι πατούσες μπορούν να κολλήσουν χωρίς να πέσουν. 

 

Εικόνα 17. Τα νήπια πειραματίζονται με τα μοντελα της πατούσας 

Συγχρόνως τα νήπια κατέγραφαν τα συμπεράσματά τους σε ένα πίνακα διπλής 

εισόδου (εικ. 18)  οπου σημείωναν Χ αν δεν κολλούσαν τα υλικά και √ αν 
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κολλούσαν. 

 
Εικόνα 18. Πίνακας διπλής εισόδου 

Με αυτή τη δραστηριότητα απέρριψαν τα νήπια τις αρχικές τους ιδέες που 

είχαν για την ικανότητα της σαύρας να περπατάει παντού.  

 

2η Δραστηριότητα (60 λεπτά) 



 

Ο στόχος της δραστηριότητας ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές την κατασκευή 

του ποδιού της σαύρας μέσα α

προσπαθήσουν να την απεικονίσουν σχεδιαστικά σε ένα φύλλο χαρτί. 

Τα παιδιά παρακολούθησαν 

δίνει πληροφορίες για τη σαύρα Γκέκο και πως είναι κατασκευασμένο το πόδι της

ένα βίντεο (0-1.10) που δείχνει με παραστατικό τρόπο τις σπάτουλες που έχει στην 

πατούσα η σαύρα (εικ.19). 

Εικόνα 19. Βίντεο με τη σαύρα Γκέκο

https://www.youtube.com/watch

https://www.youtube.com/watch

Παίρνοντας αφορμή από την σμίκρυνση δύο εφήβων του βίντεο για να 

μπορέσουν να δουν τι συμβαίνει στο πόδι της σαύρας αρχίζει η συζήτηση μ

παιδιά: 

- Κοιτάξτε παιδιά, το κορίτσι και το αγόρι έγιναν πολύ πολύ μικροί για να μπορέσουν να δουν 
τι συμβαίνει στο πόδι της σαύρας.. σαν να μπαίνουν σε ένα άλλο κόσμο..

Ο στόχος της δραστηριότητας ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές την κατασκευή 

του ποδιού της σαύρας μέσα από την παρακολούθηση ενός βίντεο και να 

προσπαθήσουν να την απεικονίσουν σχεδιαστικά σε ένα φύλλο χαρτί.  

Τα παιδιά παρακολούθησαν ένα βίντεο του «KidsGeographic

δίνει πληροφορίες για τη σαύρα Γκέκο και πως είναι κατασκευασμένο το πόδι της

που δείχνει με παραστατικό τρόπο τις σπάτουλες που έχει στην 

πατούσα η σαύρα (εικ.19).  

Εικόνα 19. Βίντεο με τη σαύρα Γκέκο 

watch?v=ztSiCIYe1DE&t=60s 

watch?v=uEYcY7WfDTY 

Παίρνοντας αφορμή από την σμίκρυνση δύο εφήβων του βίντεο για να 

μπορέσουν να δουν τι συμβαίνει στο πόδι της σαύρας αρχίζει η συζήτηση μ

Κοιτάξτε παιδιά, το κορίτσι και το αγόρι έγιναν πολύ πολύ μικροί για να μπορέσουν να δουν 
τι συμβαίνει στο πόδι της σαύρας.. σαν να μπαίνουν σε ένα άλλο κόσμο.. 
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Ο στόχος της δραστηριότητας ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές την κατασκευή 

πό την παρακολούθηση ενός βίντεο και να 

 

KidsGeographic» (60 sec) που 

δίνει πληροφορίες για τη σαύρα Γκέκο και πως είναι κατασκευασμένο το πόδι της και 

που δείχνει με παραστατικό τρόπο τις σπάτουλες που έχει στην 

 

 

Παίρνοντας αφορμή από την σμίκρυνση δύο εφήβων του βίντεο για να 

μπορέσουν να δουν τι συμβαίνει στο πόδι της σαύρας αρχίζει η συζήτηση με τα 

Κοιτάξτε παιδιά, το κορίτσι και το αγόρι έγιναν πολύ πολύ μικροί για να μπορέσουν να δουν 
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-- Βλέπουμε ότι το πόδι της σαύρας κρύβει πάρα πολλές τριχούλες που μοιάζουν με μαλλιά 
και τη βοηθάνε να περπατάει παντού. 

- Και άλλα ζώα και οι άνθρωποι έχουν τριχούλες; Μπορούν να το κάνουν αυτό; 

-Όμως αυτές είναι πολύ πολύ μικρές και για να τις ξεχωρίζουμε τις λέμε τριχίδια. Είναι  τόσο 
μικρά που δε μπορούμε να τα δούμε με το μάτι μας. 

-Κάθε τριχίδιο στην άκρη του μοιάζει με σπάτουλα.  Ελατε να δούμε ένα βίντεο για να 
παρατηρήσουμε το πως φαίνεται η σπάτουλα. 

- Όταν η σαύρα περπατάει αυτές οι σπάτουλες έρχονται πολύ κοντά με τον τοίχο. Επειδή οι 
σπάτουλες είναι πάρα πολλές, ακουμπάνε με πάρα πολλά σημεία του τοίχου. Ετσι η σαύρα  
δεν πέφτει.  

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τα παιδιά να σχεδιάσουν ένα μοντέλο της 

πατούσας της σαύρας απεικονίζοντας το πώς είναι φτιαγμένη (εικ 20). 

 
Εικόνα 20. Μοντέλο πατούσας 

 

 

 

 

 

3η  Δραστηριότητα (60 λεπτά) 

Η δραστηριότητα είχε στόχο να επιβεβαιώσουν και να κατανοήσουν με 

βιωματικό τρόπο το μυστικό που κρύβει η σαύρα, στο οποίο είχαμε καταλήξει στην 
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προηγούμενη δραστηριότητα: ότι οι σπάτουλες είναι πάρα πολλές και έτσι ακουμπάνε 

με περισσότερα σημεία μιας επιφάνειας. 

Χρησιμοποιήσαμε ταινίες χριτσ-χρατς και παρομοιάσαμε τις τριχούλες που 

έχει η ταινία με τα τριχίδια που καταλήγουν σε σπάτουλες και ξύλινες πατούσες  Τα 

παιδιά χωρίστηκαν σε 3 ομάδες και η καθεμία είχε από μία πατούσα. Στην μία 

πατούσα κόλλησαν ένα μικρό κομματάκι ταινίας (εικ.21) και  δοκίμασαν να 

κολλήσουν τις πατούσες πάνω στις επιφάνειες που είχαμε δοκιμάσει (εικ 22) και στην 

πρώτη δραστηριότητα και κατέγραφαν τα συμπεράσματά τους στον ίδιο πίνακα 

διπλής εισόδου (εικ.23). Συζητήσαμε τα αποτελέσματα της δοκιμής που έκαναν: 

- Τι έγινε παιδιά; Στάθηκε; 

-Τι νομίζετε ότι πρέπει να κάνουμε; 

-Τι μας έλεγε το βίντεο για την σαύρα; 

-Ότι οι σπάτουλες  επειδή είναι πάρα πολλές ακουμπάνε σε μεγαλύτερο χώρο στον τοίχο; 

Με τη συζήτηση καταλήξαμε ότι πρέπει να κολλήσουμε περισσότερα 

κομματάκια ταινίας γιατί και οι σπάτουλες είναι παρα πολλές. Και είδαν ότι με τα 

πολλά κομματάκια ταινίας η πατούσα δεν έπεφτε από τις επιφάνειες.  

- Ναι… πρέπει να βάλουμε περισσότερα κομμάτια από την ταινία. 

-Πάμε να το δοκιμάσουμε…  

-Συνεργαστείτε στις ομάδες και κολλήστε πολλά κομμάτια ταινίας σε κάθε πατούσα. Πάμε 
τώρα να το ξανά δοκιμάσουμε   

-Τι έγινε στον τοίχο;.. Στάθηκε..  

-Πάμε να το σημειώσουμε τα συμπεράσματα μας στην αφίσα που είχαμε φτιάξει για τις 
πατούσες με τα άλλα υλικά. 

 

 

 
Εικόνα 21. Μοντέλα πατούσας  με ταινίες χριτσ-χρατς. 
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Εικόνα 22. Τα παιδιά κολλάνε τα κριτς κρατς και πειραματίζονται με τις επιφάνειες 

 

  Εικόνα 23. Καταγραφή των συμπερασμάτων σε πίνακα διπλής εισόδου 

 

4η δραστηριότητα (60 λεπτά) 

Με τη τέταρτη δραστηριότητα επιδιώχθηκε να κατανοήσουν τα νήπια ότι δε 

μπορούμε να δούμε τη δομή του ποδιού της σαύρας με γυμνό μάτι αλλά 

χρειαζόμαστε ειδικά εργαλεία. Επίσης, άλλος ένας στόχος ήταν να γνωρίσουν τα 

εργαλεία με βιωματικό τρόπο και να ανακαλύψουν πόσο διαφορετικά φαίνονται τα 

αντικείμενα μέσα από το κάθε εργαλείο. 
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Αρχίζει η δραστηριότητα με συζήτηση :  

- Αυτά τα τριχίδια και τις σπάτουλες που έχει η σαύρα στο πόδι της δεν μπορούμε να τα δούμε 
με το μάτι μας. 
-Με ποιο εργαλείο νομίζετε ότι μπορούμε να τα δούμε; … 
-Γνωρίζετε κάποια εργαλεία που μπορούμε να δούμε τα αντικείμενα πιο μεγάλα..; 
 

Τα παιδιά ανέφεραν τον μεγεθυντικό φακό και το μικροσκόπιο και τα 
βλέπουμε σε εικόνες στον υπολογιστή.  

- Τα τριχίδια  μπορούμε να τα δούμε με το οπτικο μικροσκόπιο (την εικόνα (24) στον 
υπολογιστή ) αλλά όχι όμως και τις σπάτουλες.. 

 
Εικόνα 23. Το πόδι όπως φαίνεται με οπτικό μικροσκόπιο 
 

- Χρειαζόμαστε ένα εργαλείο που το βρίσκουμε μόνο σε εργαστήρια και με αυτό μπορούμε να 
δούμε τα πιο μικροσκοπικά αντικείμενα..( την εικόνα (25) με τις σπάτουλες)..  

 

                                    Εικόνα 24. Το πόδι όπως φαίνεται με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο  

Ανοίγοντας μία εφαρμογή στο διαδίκτυο “Myscopeexplore”, τα παιδιά 

έρχονται σε διαδικτυακή επαφή με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (εικ.25), γνωρίζουν 

πως λειτουργεί και πως φαίνονται τα αντικείμενα μέσα από αυτό αλλά και βλέπουν 

τις μεγεθύνσεις αντικειμένων και εντόμων μέσα από τα 4 εργαλεία (ματι-φακός-

μικροσκόπιο-ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σέρνοντας μία μπάρα (εικ.26).  



 

Εικόνα 25. My scope explore 

https://myscope-explore.org.au/virtualSEM_explore.html

Εικόνα 26. My scope explore-zoom in

https://myscope-explore.org.au/letsZoomIn.html

 

 

 

Στη συνέχεια η τάξη μετατράπηκε

«επιστήμονες». Τα παιδιά χωρ

της ένα μικροσκόπιο και ένα μεγεθυντικό φακ

προτζέκτορας με τη εφαρμογή του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου ανοιχτή. Οι ομάδες 

παρατηρούν τα αντικείμενα πως φαίνονται 

και συγχρόνως πως φαίνονται από το 

explore.org.au/virtualSEM_explore.html 

zoom in 

explore.org.au/letsZoomIn.html 

έχεια η τάξη μετατράπηκε σε εργαστήριο και τα παιδι

«επιστήμονες». Τα παιδιά χωρίστηκαν σε 4 ομάδες και κάθε ομάδα είχε

της ένα μικροσκόπιο και ένα μεγεθυντικό φακό. Επίσης στην τάξη υπήρχε ένας 

προτζέκτορας με τη εφαρμογή του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου ανοιχτή. Οι ομάδες 

παρατηρούν τα αντικείμενα πως φαίνονται από τα εργαλεία που έχουν μπροστά τους 

και συγχρόνως πως φαίνονται από το ψηφιακό μικροσκόπιο του υπολογιστ
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σε εργαστήριο και τα παιδιά έγιναν 

είχε στο τραπέζι 

ό. Επίσης στην τάξη υπήρχε ένας 

προτζέκτορας με τη εφαρμογή του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου ανοιχτή. Οι ομάδες 

από τα εργαλεία που έχουν μπροστά τους 

μικροσκόπιο του υπολογιστή (εικ.27).  
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Εικόνα 27. Η τάξη μετετράπηκε σε εργαστήριο. 

 

Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με ένα φύλλο εργασίας όπου τα παιδιά 

ζωγραφίζουν όποιο θέλουν από τα αντικείμενα που ερευνήσαμε όπως φαίνεται από το 

κάθε εργαλείο (εικ.27). 

 
Εικόνα 27. Φύλλο εργασίας: Σχεδιάζουν τα νήπια ένα αντικείμενο όπως φαίνεται μέσα από τα 

εργαλεία μάτι-φακός-μικροσκόπιο- ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 

 

 

 

 

 

 

5η Δραστηριότητα(60 λεπτά) 

Στόχος της δραστηριότητας ήταν να εμπεδώσουν ότι με διαφορετικά εργαλεία 

βλέπουμε διαφορετική μεγέθυνση του αντικειμένου και να μπορούν να διακρίνουν τις 



 

μεγεθύνσεις των αντικειμένων με τα αντίστοιχα εργαλεία μέσα από ψηφιακά 

παιχνίδια εμπέδωσης.  

Τα παιδιά στην αρχή έπαιξαν με εικόνες του ποδιού της σαύρας και 

προσπάθησαν να τις αντιστοιχίσουν με 

 

            Εικόνα 28. Τα παιδιά παίζουν με τις καρτέλες

Έπειτα τα παιδιά παίζουν με ψηφιακά παιχνίδια εμπέδωσης 

φτιαγμένα από την ερευνήτρια οπου καλούνται να αντιστοιχίσουν κάθε εικόνα ενός 

αντικειμένου όπως φαίνεται με το αντίστοιχο εργαλείο

πειραματιστεί με τα ίδια αντικείμενα στη δραστηριότητα του εργαστηρίου. 

Εικόνα 29. Ψηφιακά παιχνίδια εμπέδωσης

απεικονίζεται μέσα από αυτό. Οι εικόνες είναι από πόδι σαύρας, αράχνη, τρίχα, αλάτι.

μεγεθύνσεις των αντικειμένων με τα αντίστοιχα εργαλεία μέσα από ψηφιακά 

Τα παιδιά στην αρχή έπαιξαν με εικόνες του ποδιού της σαύρας και 

προσπάθησαν να τις αντιστοιχίσουν με τα όργανα μεγέθυνσης (εικ.28).

 

Εικόνα 28. Τα παιδιά παίζουν με τις καρτέλες 

Έπειτα τα παιδιά παίζουν με ψηφιακά παιχνίδια εμπέδωσης 

φτιαγμένα από την ερευνήτρια οπου καλούνται να αντιστοιχίσουν κάθε εικόνα ενός 

φαίνεται με το αντίστοιχο εργαλείο(εικ.30). Τα παιδιά είχαν 

πειραματιστεί με τα ίδια αντικείμενα στη δραστηριότητα του εργαστηρίου. 

Εικόνα 29. Ψηφιακά παιχνίδια εμπέδωσης: Τα παιδιά αντιστοιχίζουν κάθε εικόνα με το εργαλείο όπως 

από αυτό. Οι εικόνες είναι από πόδι σαύρας, αράχνη, τρίχα, αλάτι.
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μεγεθύνσεις των αντικειμένων με τα αντίστοιχα εργαλεία μέσα από ψηφιακά 

Τα παιδιά στην αρχή έπαιξαν με εικόνες του ποδιού της σαύρας και 

τα όργανα μεγέθυνσης (εικ.28). 

Έπειτα τα παιδιά παίζουν με ψηφιακά παιχνίδια εμπέδωσης (εικ.29) 

φτιαγμένα από την ερευνήτρια οπου καλούνται να αντιστοιχίσουν κάθε εικόνα ενός 

Τα παιδιά είχαν 

πειραματιστεί με τα ίδια αντικείμενα στη δραστηριότητα του εργαστηρίου.  

 

 
: Τα παιδιά αντιστοιχίζουν κάθε εικόνα με το εργαλείο όπως 

από αυτό. Οι εικόνες είναι από πόδι σαύρας, αράχνη, τρίχα, αλάτι. 
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https://wordwall.net/resource/17038601 

https://wordwall.net/resource/17038788 

https://wordwall.net/resource/17038922 

https://wordwall.net/resource/17039078 

 

 
Εικόνα 30. Τα παιδιά πάιζουν με τις εφαρμογές 

 

 

Τελειώνοντας, οι μαθητές συμπληρώνουν ένα φύλλο εργασίας αξιολόγησης 

όπου αντιστοιχούν το εργαλείο με τη αντίστοιχη εικόνα του ποδιού της σαύρας 

(εικ.31). 

 

 
                Εικόνα 31. Φύλλο αξιολόγησης 
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6η Δραστηριότητα (60 λεπτά) 

Η δραστηριότητα είχε ως στόχο να κατανοήσουν  ότι στον νανόκοσμο βρίσκουμε τα 
πιο μικρά αντικείμενα όπως τα νανο τριχίδια και να διακρίνουν τις εικόνες των 
αντικειμένων όπως φαίνονται μέσα από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. 

 

Συζητάμε με τους μαθητές: 

-Και τώρα που γίναμε επιστήμονες και χρησιμοποιήσαμε όλα αυτά τα εργαλεία..το πιο μικρό 
αντικείμενο πιο νομίζετε ότι είναι ; 

 Οι περισσότερες απαντήσεις ήταν τριχίδια και κορονοιος… κάποια όμως συνέχιζαν να λένε το 
μυρμήγκι και η αράχνη…  

Υπενθυμίζεται το βίντεο με τα παιδιά που μίκρυναν και ήταν σαν να μπαίνουν σε ένα άλλο 
κόσμο.. 

-Μήπως θυμάστε πως λέγεται αυτός ο κόσμος; 

-Με ποιο εργαλείο μπορούμε να δούμε αυτό τον κόσμο; 

Δίνεται ένα φύλλο εργασίας οπου πρέπει να βοηθήσουν τον νάνο να φτάσει στο 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο πατώντας πάνω σε εικόνες του νανόκοσμου (εικ.34) 

 
   Εικόνα 34. Φύλλο εργασίας 
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7η Δραστηριότητα(60 λεπτά) 

Ο στόχος της δραστηριότητας ήταν να γνωρίσουν ότι  η νανοτεχνολογία 
είναι μία επιστήμη που διερευνά τον νανόκοσμο και να γνωρίσουν εφαρμογές της 
νανοτεχνολογίας και της προσκολλητικής ιδιότητας των Γκέκο. 

Τα παιδιά παρακολουθούν άλλη μία φορά το βίντεο του 
«Kidsgeographic»επικεντρώνοντας στη σμίκρυνση των παιδιών του βίντεο.  

- Τι βλέπεται παιδιά; 

-Γίνονται μικροσκοπικοί για να δουν τα τριχίδια με τις σπάτουλες; 

-Είναι σαν τι δηλαδή;; 

Σαν να μπαίνουν σε έναν άλλο κόσμο; 

- Σε εκείνο τον κόσμο πως λέτε να είναι όλα; 

Αναφέρουν πολύ μικρά.. 

Τα παιδιά σε αυτό το σημείο ανέφεραν και τον κορονοιο.. ότι είναι πόλυ μικρός και είναι σε 
αυτόν τον κόσμο.. 

- Μήπως μπορείτε να σκεφτείτε πως λέγεται αυτος ο κόσμος…. 

Εκμαιεύεται η λέξη νανόκοσμος. 

 - Πως νομίζετε ξέρουμε για αυτόν τον νανόκοσμο;  

- Ποιος τα μελετάει όλα αυτά; 

- Γιατί φαντάζεστε ότι χρειάζεται να μάθουμε για τον νανοκοσμο; 

-Οι επιστήμονες μελετώντας με τα ηλεκτρονικά μικροσκόπιο τον νανόκοσμο…όπως για 
παράδειγμα τις σπάτουλες στα πόδια της σαύρας ..προσπαθούν να φτιάξουν 
πράγματα…εργαλεία που να μπορούν να μας βοηθήσουν ‘όλους εμάς και εμβόλια για τον 
κορονοιο. 

Τα παιδια παρατηρούν και πειραματίζονται στην τάξη με μία ταινία Γκέκο 

(εικ. 32). Από την Νηπιαγωγό αναφέρεται ότι οι επιστήμονες προσπάθησαν να 

αντιγράψουν την ικανότητα της σαύρας που μπορεί να περπατάει παντού χωρίς να 

πέφτει και χωρίς να έχει κόλλα στα πόδια και ετσι έφτιαξαν μία ταινία η οποία δεν 

έχει κόλλα πάνω της και μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε όσες φορές θέλουμε.  



 

Εικόνα 32. Τα παιδιά πειραματίζονται με την ταινία Γκέκο.

https://www.narescue.com/gecko

 

 

Στη συνέχεια οι μαθ

άνθρωπο να σκαρφαλώνει σε τζάμι έχοντας στα χέρια μία εφαρμογή που φτιάχτηκε 

από επιστήμονες αντιγράφοντας την κατασκευή του ποδιού της σαύρας. 

 

 

Εικόνα 33. Βίντεο με έναν άνθρωπο να σκαρφαλώνει 

 

 

Εικόνα 32. Τα παιδιά πειραματίζονται με την ταινία Γκέκο. 

gecko-grip-multipurpose-tape-6-per-pack.html 

ι μαθητές παρακολούθησαν ένα βίντεο (εικ.33) με έναν 

άνθρωπο να σκαρφαλώνει σε τζάμι έχοντας στα χέρια μία εφαρμογή που φτιάχτηκε 

από επιστήμονες αντιγράφοντας την κατασκευή του ποδιού της σαύρας. 

Εικόνα 33. Βίντεο με έναν άνθρωπο να σκαρφαλώνει  
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ένα βίντεο (εικ.33) με έναν 

άνθρωπο να σκαρφαλώνει σε τζάμι έχοντας στα χέρια μία εφαρμογή που φτιάχτηκε 

από επιστήμονες αντιγράφοντας την κατασκευή του ποδιού της σαύρας.  
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https://www.howitworksdaily.com/the-gecko-inspired-gloves-that-let-you-climb-walls-like-spiderman/ 

 

 

 

2.7 Διαδικασία ανάλυσης των δεδομένων 

Όπως ήδη προαναφέρθηκε, ερευνητικά δεδομένα προέκυψαν από α) τις 

συνεντεύξεις των παιδιών, β) τις σχεδιαστικές απεικονίσεις. Τα δεδομένα που 

προέκυψαν από τις ατομικές συνεντεύξεις αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 

ανάλυσης περιεχομένου (contentanalysis) (Ιωσηφίδης, 2008, Ζουπίδης, 2012).  

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η ανάλυση περιεχομένου είναι μια προσέγγιση 

ανάλυσης τεκμηρίων και κειμένων η οποία στοχεύει στη ποσοτικοποίηση των 

δεδομένων.  Στο πρώτο στάδιο  απομαγνητοφωνήθηκαν τα λεγόμενα των παιδιών σε 

λογιστικό φύλλο excel. Κατά παρόμοιο τρόπο έγινε και η επεξεργασία των 

δεδομένων που προέκυψαν από τις σχεδιαστικές απεικονίσεις.  

Στο δεύτερο στάδιο ανάλυσης, πραγματοποιήθηκε ο προσδιορισμός 

μονάδων ανάλυσης σύμφωνα με τις οποίες θα δημιουργηθούν στο επόμενο στάδιο τα 

επίπεδα κατανόησης. Στις απαντήσεις των παιδιών αναζητήθηκαν λέξεις ή φράσεις με 

εννοιολογικό περιεχόμενο τις οποίες ονομάζουμε Μονάδες Ανάλυσης (MA) (Cohen 

et al., 2008) και στη συνέχεια ο αριθμός των μονάδων ανάλυσης καταγραφόταν σε 

αντίστοιχο φύλλο Excel.  

Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο γίνεται προσπάθεια ομαδοποίησης των 

απαντήσεων υιοθετώντας την ταξινόμηση των απαντήσεων στα 4 Επίπεδα 

Κατανόησης σύμφωνα με την «από πάνω προς τα κάτω ανάλυση». Οι Μονάδες 

Ανάλυσης της κάθε απάντησης αντιστοιχήθηκαν με τις κατηγορίες που εντοπίστηκαν 

κατά την μελέτη της βιβλιογραφίας (Πέικος κ.ά., 2015; Πέικος, 2016; Σακελλάρη 

κ.ά., 2017). Οι απαντήσεις που προσεγγίζουν τους στόχους που τέθηκαν αρχικά 

κατατάσσονται στο υψηλότερο επίπεδο (Ε3) ενώ οι απαντήσεις που δείχνουν ότι οι 

μαθητές δεν πλησιάζουν στον επιθυμητό στόχο κατατάσσονται στο χαμηλότερο 

(Ε0).ή ων 

 

2.7.1 Τα επίπεδα Κατανόησης (Ε) 

Ακολουθώντας τα επίπεδα Κατανόησης σύμφωνα με τους Πέικος κ.ά. (2015) 

και Σακελλάρη κ.ά. (2017), η ταξινόμηση των απαντήσεων του pre και post τεστ στο 
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πρώτο και τρίτο ερευνητικό ερώτημα έγινε ιεραρχικά. Στο υψηλότερο επίπεδο (Ε3) 

ταξινομούνται οι απαντήσεις των μαθητών που πλησιάζουν την Επιστημονική γνώση, 

στο επόμενο επίπεδο (Ε2)  ταξινομούνται οι απαντήσεις που προσεγγίζουν την 

Μερικώς Επιστημονική γνώση, στο επίπεδο (Ε1) ταξινομούνται οι εναλλακτικές ιδέες 

των μαθητών και τέλος στο επίπεδο (Ε0) ταξινομούνται οι ασαφείς απαντήσεις. 

Σχετικά με την κατανόηση της προσκολλητικής ικανότητας της σαύρας 

«Gecko» η ταξινόμηση έγινε με βάση τα τέσσερα επίπεδα κατανόησης (Πέικος,2016)  

όπως παρουσιάζονται στη συνέχεια (σχήμα 1). 

Για να ενταχθεί μία απάντηση στην κατηγορία «Ε3: Επιστημονική Άποψη» 

αναζητήθηκε στα λόγια των μαθητών στοιχεία του μηχανισμού λειτουργίας του 

ποδιού της σαύρας ή στοιχεία αναφοράς στο μέγεθος της επιφάνειας επαφής. 

Παραδείγματα απαντήσεων οι οποίες ανήκουν στο Ε3 είναι τα εξής: « Μ7: η σαύρα 

έχει κάτι τριχίδια στα πόδια της και όταν θέλει να περπατάει παντού σηκώνει το ένα 

πόδι το κατεβάζει…σηκώνει το ένα πόδι το κατεβάζει.. τα τριχίδια την βοηθάνε να 

περπατάει γιατί είναι σαν σπατουλίτσες πολύ μικρές που δεν φαίνονται.», « Μ3: γιατί 

έχει τριχίδια που καταλήγουν σε σπάτουλες. Ενώνονται και η σαύρα περπατάει. 

Μπορούμε να τα δούμε με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.». 

Στο επόμενο επίπεδο το «Ε2: Μερικώς Επιστημονική Άποψη» εντάσσονται 

απαντήσεις στις οποίες ανιχνεύονται λέξεις ή φράσεις αναφορικά με τη δομή του 

ποδιού της σαύρας. Παραδείγματα τέτοιων απαντήσεων οι οποίες ανήκουν στο Ε2 

είναι: « Μ1:Δεν πέφτει γιατί έχει τριχίδια και σπάτουλες,,», «Μ4: Επειδή έχει τριχίδια , 

νομίζω δεν έπεφτε από  τα τριχίδια..», « Μ8: Γιατί είχε τριχίδια και σπάτουλες που τη 

βοηθάει να μην πέφτει…». 

Στο επίπεδο 1 « Ε1: Μακριά από την επιστημονική άποψη» εντάσσονται 

απαντήσεις στις οποίες ανιχνεύονται οι εναλλακτικές ιδέες που έχουν οι μαθητές 

αναφορικά με την αιτία της προσκολλητικής ιδιότητας της σαύρας. Μερικά 

παραδείγματα είναι: «Μ18: Γιατί έχει τα πόδια και δεν πέφτει.. έχει κάτι σαν 

βεντούζες..», «Μ19: Γιατί κρατιέται με τις πατούσες της με νύχια..», «Μ11: Δεν ξέρω.. 

ανεβαίνει για να φάει. .κολλάει ..έχει κόλλα στα πόδια».Τέλος, στο επίπεδο 0 « Ε0: 

Άγνοια-Ασάφεια» εντάσσονταν οι κενές απαντήσεις ή δηλώσεις άγνοιας όπως« δεν 

ξέρω» αλλά στην περίπτωση του συγκεκριμένου ερευνητικού ερωτήματος κανένα 

παιδί δε δήλωσε άγνοια αλλά όλα είχαν μία εναλλακτική ιδέα για το λόγο που η 

σαύρα Geckoέχει αυτή την ιδιότητα. 

 



 

Σχήμα 1. ΕπίπεδαΚατανόησης

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι όλες οι απαντήσεις των μαθητών 

στο ερώτημα για την ιδιότητα της σαύρας στο 

εναλλακτικές ιδέες των παιδιών που αναφέρθηκαν στις 

ομοιότητες και διαφορές. Ετσι, για να υπάρχει μία ποιο ευκρινής εικόνα για το τι 

σκέφτονταν  οι μαθητές ως αιτία για την προσκολλητική ικανότητα της σαύρας πριν 

την εφαρμογή της ΔΜΑ, αναπτύχθηκε η ανάγκη ομαδοποίησης των απαντή

(σχήμα 2). Οι κατηγορίες που δημιουργήθηκαν με την ομαδοποίηση των απαντήσεων 

ήταν τρεις. Στην πρώτη κατηγορία Ε1Α ανήκουν οι απαντήσεις στις οποίες οι 

μαθητές για να εξηγήσουν το φαινόμενο της σαύρας αναφέρονται σε κόλλα όπως: 

«Μ1, γιατί είναι ζώο..έχει τέσσερα πόδια..έχει κάτι στα πόδια ..κάτι σαν κόλλα..

«Μ11, δεν ξέρω..ανεβαίνει για να φάει..κολλάει ..έχει κόλλα στα πόδια

κατηγορία Ε1Β ανήκουν οι απαντήσεις στις οποίες οι μαθητές αναφέρονται στην 

ύπαρξη νυχιών στα πόδια όπως: 

με τις πατούσες της με νύχια

απαντήσεις των μαθητών που αναφέρονται σε βεντούζα όπως: 

πόδια και δεν πέφτει.. έχει κάτι σαν βεντούζες..»

"επειδή έχει τριχίδια και είναι πάρα πάρα πάρα πολλά και μπορούμε 
να τα δούμε με το μικροσκόπιο που είναι ηλεκτρονικό..και έχουν 

σπάτουλες που ακουμπάνε στον τοίχο και σηκώνονται ...ακουμπάνε 
Ε3 

Ε2 

Ε1 

Ε0 

Κατανόησης για την προσκολλητική ιδιότητα της σαύρας

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι όλες οι απαντήσεις των μαθητών 

στο ερώτημα για την ιδιότητα της σαύρας στο pre-testανήκουν στο επίπεδο Ε1. Οι 

εναλλακτικές ιδέες των παιδιών που αναφέρθηκαν στις απαντήσεις τους παρουσίασαν  

ομοιότητες και διαφορές. Ετσι, για να υπάρχει μία ποιο ευκρινής εικόνα για το τι 

σκέφτονταν  οι μαθητές ως αιτία για την προσκολλητική ικανότητα της σαύρας πριν 

την εφαρμογή της ΔΜΑ, αναπτύχθηκε η ανάγκη ομαδοποίησης των απαντή

. Οι κατηγορίες που δημιουργήθηκαν με την ομαδοποίηση των απαντήσεων 

τρεις. Στην πρώτη κατηγορία Ε1Α ανήκουν οι απαντήσεις στις οποίες οι 

μαθητές για να εξηγήσουν το φαινόμενο της σαύρας αναφέρονται σε κόλλα όπως: 

χει τέσσερα πόδια..έχει κάτι στα πόδια ..κάτι σαν κόλλα..

δεν ξέρω..ανεβαίνει για να φάει..κολλάει ..έχει κόλλα στα πόδια

κατηγορία Ε1Β ανήκουν οι απαντήσεις στις οποίες οι μαθητές αναφέρονται στην 

στα πόδια όπως: «Μ15, κρατιέται ..έχει νύχια..», «Μ19, 

με τις πατούσες της με νύχια..». Στην τελευταία κατηγορία Ε1Γ ανήκουν οι 

απαντήσεις των μαθητών που αναφέρονται σε βεντούζα όπως: « Μ18, γιατί έχει τα 

πόδια και δεν πέφτει.. έχει κάτι σαν βεντούζες..» « Μ10, γιατί έχει βεντούζες στα χέρια 

Επιστημονική Άποψη
επειδή έχει τριχίδια και είναι πάρα πάρα πάρα πολλά και μπορούμε 

να τα δούμε με το μικροσκόπιο που είναι ηλεκτρονικό..και έχουν 
σπάτουλες που ακουμπάνε στον τοίχο και σηκώνονται ...ακουμπάνε 

στον τοίχο και σηκώνονται..."

Μερικώς Επιστημονική Άποψη
"γιατί έχει τρίχες...τριχίδια και σπάτουλες.."

Μακριά από την επιστημονική άποψη
"...κρατιέται γιατί έχει νύχια..."

Κενό-Άγνοια-Ασάφεια
"δεν ξέρω."
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για την προσκολλητική ιδιότητα της σαύρας 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι όλες οι απαντήσεις των μαθητών 

ανήκουν στο επίπεδο Ε1. Οι 

απαντήσεις τους παρουσίασαν  

ομοιότητες και διαφορές. Ετσι, για να υπάρχει μία ποιο ευκρινής εικόνα για το τι 

σκέφτονταν  οι μαθητές ως αιτία για την προσκολλητική ικανότητα της σαύρας πριν 

την εφαρμογή της ΔΜΑ, αναπτύχθηκε η ανάγκη ομαδοποίησης των απαντήσεων 

. Οι κατηγορίες που δημιουργήθηκαν με την ομαδοποίηση των απαντήσεων 

τρεις. Στην πρώτη κατηγορία Ε1Α ανήκουν οι απαντήσεις στις οποίες οι 

μαθητές για να εξηγήσουν το φαινόμενο της σαύρας αναφέρονται σε κόλλα όπως: 

χει τέσσερα πόδια..έχει κάτι στα πόδια ..κάτι σαν κόλλα..» 

δεν ξέρω..ανεβαίνει για να φάει..κολλάει ..έχει κόλλα στα πόδια». Στη δεύτερη 

κατηγορία Ε1Β ανήκουν οι απαντήσεις στις οποίες οι μαθητές αναφέρονται στην 

, «Μ19, γιατί κρατιέται 

Στην τελευταία κατηγορία Ε1Γ ανήκουν οι 

Μ18, γιατί έχει τα 

γιατί έχει βεντούζες στα χέρια 

επειδή έχει τριχίδια και είναι πάρα πάρα πάρα πολλά και μπορούμε 
να τα δούμε με το μικροσκόπιο που είναι ηλεκτρονικό..και έχουν 

σπάτουλες που ακουμπάνε στον τοίχο και σηκώνονται ...ακουμπάνε 

Μερικώς Επιστημονική Άποψη
"γιατί έχει τρίχες...τριχίδια και σπάτουλες.."

Μακριά από την επιστημονική άποψη
"...κρατιέται γιατί έχει νύχια..."
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της..δεν μπορούμε να τις δούμε ..είναι τόσο μικρές..με φακό θα μπορούσαμε να τις 

δούμε που το φέρνει κοντά..» 

 
Σχήμα 2: Κατηγορίες στο επίπεδο 1 σχετικά με το φαινόμενο της σαύρας Gecko 

 

Σχετικά με τη νοηματοδότηση της Ν-ΕΤ η ταξινόμηση των απαντήσεων 

έγινε με βάση τα τέσσερα επίπεδα κατανόησης (σχήμα 3) όπως παρουσιάζονται 

παρακάτω:  

Για να ενταχθεί μία απάντηση στην κατηγορία «Ε3: Επιστημονική άποψη» 

θα έπρεπε οι μαθητές να κάνουν αναφορά στη νανοτεχνολογία και τις εφαρμογές της 

και την χρησιμότητά τους και στη δυνατότητα μελέτης του νανόκοσμου με 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Για παράδειγμα αναζητούμε απαντήσεις σχετικές με 

εφαρμογές της νανοτεχνολογίας  όπως: « Μ3: Κάτι πολύ μικρό, που δεν υπάρχει εδώ 

μόνο στον νανόκοσμο. Τα βλέπουν οι επιστήμονες και μπαίνουν μέσα στον νανόκοσμο 

και βλέπουν τα πράγματα που είναι πολύ μικρά. Φτιάχνουν πράγματα όπως γάντια που 

ανεβαίνουν σαν την σαύρα.», «Μ7: είναι κάτι μικρά …πολύ μικρά πραγματάκια..οι 

επιστήμονες βλέπουν με το μικροσκόπιο πάρα πολύ μικρά πραγματάκια και μπορούν με 

το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο..όπως τα τριχίδια ή ο κορονοιος..Φτιάχνουν πολλά 

πράγματα..'όπως το ρομπότ, γάντια που μπορούν να ανεβαίνουν οι άνθρωποι..» 

Στο επόμενο επίπεδο που είναι το « Ε2: Μερικώς Επιστημονική Άποψη» 

εντάσσονται απαντήσεις στις οποίες βρίσκουμε απλή αναφορά στον νανόκοσμο ή σε 

νανο στοιχεια. Μερικά παραδείγματα απαντήσεων είναι τα εξής: «Μ17, Βλέπουν τη 

σαύρα, είδαν και τον κορονοιο…», «Μ18, κάτι με την σαύρα ..και τα τριχίδια» , «Μ1, 

Βλέπει τον νανόκοσμο».  

Ε1
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Μ
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Ε1Α:Κόλλα 

Ε1Β:Νύχια

Ε1Γ: Βεντούζα
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Στο επίπεδο «Ε1: Μακριά από την Επιστημονική Άποψη» εντάσσονται οι 

απαντήσεις στις οποίες παρατηρείται μία ανθρωποκεντρική προσέγγιση της Ν-ΕΤ 

δηλαδή απαντήσεις που αφορούσαν την ύπαρξη νάνων ή μικρών ανθρώπων. 

Παραδείγματα τέτοια είναι : «Μ3, δεν ξέρω.. Νομίζω τεχνολογία με νάνους που είναι 

κάτι μικρά ανθρωπάκια που περπατάνε.» «Μ5, δεν ξέρω τι είναι…νομίζω πως οι νάνοι 

είναι πολύ μικροί και δεν μπορούμε να τους δούμε.» «Μ17, τεχνολογία των νάνων..». 

Τέλος στο επίπεδο «Ε0: Κενό-Ασάφεια-Άγνοια» εντάσσονται οι κενές 

απαντήσεις ή οι δηλώσεις άγνοιας. Παραδείγματα τέτοιων απαντήσεων είναι: «Μ4, τι 

είναι αυτό… δεν ξέρω..»« Μ6, What is that…δεν ξέρω..» «Μ9, δεν ξέρω..δεν 

κατάλαβα..». 

 

 

Σχήμα 3. ΕπίπεδαΚατανόησης για την Νοηματοδότηση της Ν-ΕΤ 

 

2.7.2  Κατηγορίες μεγέθους και εργαλείου (Κ) 

Στην ανάλυση των δεδομένων του δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος 

αναφορικά με το μικρότερο αντικείμενο που γνωρίζουν οι μαθητές (μέγεθος) και το 

εργαλείο με το οποίο μπορούμε να το δούμε διαμορφώθηκαν κατηγορίες τόσο για το 

μέγεθος όσο και για το εργαλείο.  

Στην περίπτωση του μεγέθους των αντικειμένων στα οποία αναφέρθηκαν οι 

μαθητές διαμορφώθηκαν οι εξής δύο κατηγορίες : α)αντικείμενα ορατά με το μάτι  

Επιστημονική Αποψη
"Ανήκουν όλα τα μικρά πράγματα,τα κοιτάνε οι επιστήμονες και 

φτιάχνουν πράγματα για να μας προστατέυουν από τα μικρόβια.."

Μερικώς Επιστημονική Άποψη
"Βλέπει τον νανόκοσμο"

Μακριά από την Επιστημονική Άποψη
"Νομίζω τεχνολογία με νάνους που είναι κάτι μικρά ανθρωπάκια 

που περπατάνε".

Κενό-Άγνοια- Ασάφεια
"what is that…δεν ξέρω"

Ε3 

Ε2 

Ε1 

Ε0 
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όπως «Μ10, ένα πολύ μικρό μπαλάκι.. κίτρινο.. το πιο μικρό που έχω δει είναι η 

άμμος..»,«Μ5, ..ποντικάκι …'όχι το μυρμήγκι ..», «Μ15, το πουλί, η πεταλούδα, η 

μέλισσα, τα έντομα, το μυρμήγκι είναι το πιο μικρό από όλα»και β) μη ορατά 

αντικείμενα όπως «Μ8, τα τριχίδια με τις σπάτουλες ..»« Μ10, ο 

κορονοιος..»(σχημα.4).  

 

Σχήμα 4. Κατηγορίες του μεγέθους 

Στην ερώτηση που αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να δούμε το 

μικρό αντικείμενο που ανέφεραν  οι απαντήσεις ομαδοποιήθηκαν σε τέσσερις 

κατηγορίες: α) άγνοια όπως «Μ1, δεν ξέρω…», β) μάτι όπως «Μ3,με τα μάτια μας», 

«Μ6, πας πιο κοντά και το βλέπεις..», γ) φακός όπως «Μ14,..με τον φακό..», «Μ15, με 

μεγεθυντικό φακό..»  και δ)μικροσκόπιο/ ηλεκτρονικό μικροσκόπιο όπως«Μ9, 

μπορούμε να τα δούμε με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο», «Μ8, με το μεγάλο 

μικροσκόπιο» (Σχήμα 3). 

 

 
Σχήμα 5. Κατηγορίες απαντήσεων σε αναφορικά με το  εργαλείο 

 

Ορατά Αντικείμενα
"αραχνη"

Μη Ορατά Αντικείμενα
"τριχίδια"

Μικροσκόπιο/ Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο 

Μεγεθυντικός Φακός

Μάτι

Αγνοια/Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο

Κ1 

Κ2 

Κ4 

Κ3 

Κ2 

Κ1 



 

 

 

2.7.3Ανάλυση των ιχνογραφημάτων

Κατά τη διαδικασία του 

ζωγραφίσουν την πατούσα της σαύρας 

νομίζουν ότι η σαύρα έχει τη

ανάλυση των ιχνογραφημάτων δημιουργήθηκε και εδώ η ανάγκη ομαδοποίησης τ

ιχνογραφημάτων σε κατηγορίες

δημιουργήθηκαν ήταν οι εξής: Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι 

μαθητών που δείχνουν μία ασάφεια στον λόγο που θεωρούν ότι η σαύρα μπορεί να 

περπατάει παντού (εικ.35).

Εικόνα 35. Ασάφεια στο ιχνογράφημα του μαθητή (

 

Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα ιχνογραφήματα που αναπαριστούν τις 

εναλλακτικές ιδέες αναφορικά με 

οποίες εξέφρασαν τα νήπια στην συνέντευξη πριν την εφαρμογή της ΔΜΑ. Για 

παράδειγμα, ένα νήπιο που απέδωσε τη

το έδειξε και με την ζωγραφιά του (εικ.36). 

δύο πρώτων κατηγοριών εμφανίστηκαν μόνο στη διαδικασία του 

3Ανάλυση των ιχνογραφημάτων 

Κατά τη διαδικασία του preκαι postτεστ ζητήθηκε από τα νήπια να 

ζωγραφίσουν την πατούσα της σαύρας Geckoαναπαριστώντας την αιτία που 

νομίζουν ότι η σαύρα έχει τη συγκεκριμένη προσκολλητική ιδιότητα.

ανάλυση των ιχνογραφημάτων δημιουργήθηκε και εδώ η ανάγκη ομαδοποίησης τ

ιχνογραφημάτων σε κατηγορίες (Σχήμα 6). Κατά συνέπεια, οι κατηγορίες που 

δημιουργήθηκαν ήταν οι εξής: Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι ζωγραφιές των 

μαθητών που δείχνουν μία ασάφεια στον λόγο που θεωρούν ότι η σαύρα μπορεί να 

). 

 
Εικόνα 35. Ασάφεια στο ιχνογράφημα του μαθητή (pre-test) 

Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα ιχνογραφήματα που αναπαριστούν τις 

εναλλακτικές ιδέες αναφορικά με την προσκολλητική ιδιότητα της σαύρας και τις 

οποίες εξέφρασαν τα νήπια στην συνέντευξη πριν την εφαρμογή της ΔΜΑ. Για 

παράδειγμα, ένα νήπιο που απέδωσε την ιδιότητα της σαύρας στην ύπαρξη νυχιών, 

το έδειξε και με την ζωγραφιά του (εικ.36). Να σημειωθεί ότι ιχνογραφήματα των 

δύο πρώτων κατηγοριών εμφανίστηκαν μόνο στη διαδικασία του pre-test
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τεστ ζητήθηκε από τα νήπια να 

αναπαριστώντας την αιτία που 

συγκεκριμένη προσκολλητική ιδιότητα. Κατά την 

ανάλυση των ιχνογραφημάτων δημιουργήθηκε και εδώ η ανάγκη ομαδοποίησης των 

Κατά συνέπεια, οι κατηγορίες που 

ζωγραφιές των 

μαθητών που δείχνουν μία ασάφεια στον λόγο που θεωρούν ότι η σαύρα μπορεί να 

Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα ιχνογραφήματα που αναπαριστούν τις 

την προσκολλητική ιδιότητα της σαύρας και τις 

οποίες εξέφρασαν τα νήπια στην συνέντευξη πριν την εφαρμογή της ΔΜΑ. Για 

ν ιδιότητα της σαύρας στην ύπαρξη νυχιών, 

Να σημειωθεί ότι ιχνογραφήματα των 

test. 



 

                    Εικόνα 36. Ιχνογράφημα απεικονίζοντας την εναλλακτική ιδέα του μαθητή

Η τρίτη κατηγορία διαμορφώθηκε από τα ιχνογραφήματα που απεικόνισαν τα 

τριχίδια και τις σπάτουλες 

αλλά δεν απεικόνισαν την μεγάλη επιφάνεια επαφής και το πλήθος τους (Εικ.37). 

                    Εικόνα 37. Ιχνογράφημα απεικονίζοντας λίγα  τριχίδια και σπάτουλες

Τέλος, στην τελευταία κατηγορία τοποθετήθηκαν τα ιχνογραφήματα των νηπίων που 

απεικόνιζαν τα τριχίδια και τις σπάτουλες στην πατούσα της σαύρας 

συγχρόνως το πλήθος τους και τη μεγάλη επιφάνεια επαφής (εικ.38).

                    Εικόνα 37. Ιχνογράφημα απεικονίζοντας πολλά  τριχίδια και σπάτουλες

Σχήμα 6. Κατηγορίες ιχνογραφημάτων 

Μεγάλη επιφάνεια επαφής

Μικρή επιφάνεια επαφής

Κ4 

Κ3

Κ2 
Κ1 

Εικόνα 36. Ιχνογράφημα απεικονίζοντας την εναλλακτική ιδέα του μαθητή

Η τρίτη κατηγορία διαμορφώθηκε από τα ιχνογραφήματα που απεικόνισαν τα 

τριχίδια και τις σπάτουλες ως αιτία της προσκολλητικής ικανότητας της σαύρας, 

σαν την μεγάλη επιφάνεια επαφής και το πλήθος τους (Εικ.37). 

 
Εικόνα 37. Ιχνογράφημα απεικονίζοντας λίγα  τριχίδια και σπάτουλες 

Τέλος, στην τελευταία κατηγορία τοποθετήθηκαν τα ιχνογραφήματα των νηπίων που 

απεικόνιζαν τα τριχίδια και τις σπάτουλες στην πατούσα της σαύρας 

συγχρόνως το πλήθος τους και τη μεγάλη επιφάνεια επαφής (εικ.38). 

 
νογράφημα απεικονίζοντας πολλά  τριχίδια και σπάτουλες 

γορίες ιχνογραφημάτων  

Μεγάλη επιφάνεια επαφής

Μικρή επιφάνεια επαφής

Εναλλακτικές ιδέες

Ασάφεια
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Εικόνα 36. Ιχνογράφημα απεικονίζοντας την εναλλακτική ιδέα του μαθητή 

Η τρίτη κατηγορία διαμορφώθηκε από τα ιχνογραφήματα που απεικόνισαν τα 

ως αιτία της προσκολλητικής ικανότητας της σαύρας, 

σαν την μεγάλη επιφάνεια επαφής και το πλήθος τους (Εικ.37).  

Τέλος, στην τελευταία κατηγορία τοποθετήθηκαν τα ιχνογραφήματα των νηπίων που 

απεικόνιζαν τα τριχίδια και τις σπάτουλες στην πατούσα της σαύρας τονίζοντας 

 

 



81 
 

 

3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Αποτελέσματα Έρευνας 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, όπως 

προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση του παρεμβατικού προγράμματος που διεξήχθη 

στο νηπιαγωγείο. Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων ως προς το 

επίπεδο κατανόησης και εμπέδωσης του φαινομένου της σαύρας Geckoκαθώς επίσης 

και τον βαθμό κατανόησης της νοηματοδότησης της Ν-ΕΤ σε συνδυασμό με τη 

Μεγάλη ιδέα του μεγέθους και εργαλείου συγκρίνοντας τα αποτελέσματα του προ- 

ελέγχου με εκείνα του μετα- ελέγχου. Επιπλέον, θα αναλυθούν τα αποτελέσματα που 

απορρέουν από τα ιχνογραφήματα που σχεδιάστηκαν από τα νήπια πριν και μετά την 

ολοκλήρωση της ΔΜΑ  για να διαπιστωθεί η αλλαγή στο τρόπο απεικόνισης της 

πατούσας της σαύρα.  

 

3.1 Αποτελέσματα αναφορικά με την αιτία της προσκολλητικής 

ιδιότητας της Σαύρας Gecko 

Αρχικά, αναφορικά με το πρώτο ερώτημα της παρούσας έρευνας σχετικά  με 

το φαινόμενο της σαύρας Geckoπαρατηρούμε ότι και τα 20 νήπια που συμμετείχαν 

στην έρευνα είχαν μία εναλλακτική ιδέα για το ποιο λόγο μπορεί η σαύρα να 

περπατάει παντού ακόμη και σε τοίχους στις απαντήσεις τους πριν από την εφαρμογή 

της ΔΜΑ. Όπως προαναφέρθηκε οι εναλλακτικές ιδέες των παιδιών 

κατηγοριοποιήθηκαν και έτσι δημιουργήθηκαν τρείς κατηγορίες (Σχήμα 2): νύχια, 

κόλλα, βεντούζα.  Ετσι, παρατηρήθηκε ότι από τα 20 παιδιά, τα 10 απάντησαν ότι 

υπάρχει κόλλα στις πατούσες της σαύρας, τα 7 απέδωσαν την ικανότητα της σαύρας 

στην ύπαρξη νυχιών ενώ μόλις τα 3 αναφέρθηκαν στην ύπαρξη βεντούζας (Γράφημα 

1). 



 

Γράφημα 1. Εναλλακτικές ιδέες νηπίων στην 

 

Συγκρίνοντας τις απαντήσεις των παιδιών στο συγκεκριμένο ερώτημα 

παρατηρούμε σημαντική μετατόπιση των νηπίων στα επίπεδα κατανόησης που 

προαναφερθήκαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Συγκεκριμένα ενώ στο 

απαντήσεις που δόθηκαν τοποθετήθηκαν στο 

απαντήσεις μετατοπίστηκαν στα επίπεδα Ε2 (Μερικώς επιστημονική άποψη)

Ε3 (επιστημονική άποψη)

δομή της πατούσας της σαύρας ως απάντηση στο ερώτημα ενώ 8 νήπια

εξήγηση για το φαινόμενο της σαύρας

λειτουργίας της πατούσας είτε στο μέγεθος επιφάνειας επαφής.

στο pre-testο μαθητής  Μ7 είπε 

καλά και έχει νύχια πάνω της και μπορεί να σκαρφαλώνει παντού

testαπάντησε «η σαύρα έχει κάτι τριχίδια στα πόδια της και όταν θέλει να περπατάει 

παντού σηκώνει το ένα πόδι το κατεβάζει…σηκώνει το ένα πόδι το κατεβάζει.. τα 

τριχίδια την βοηθάνε να περπατάει 

φαίνονται..».Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι απαντήσεις του μαθητή Μ8 ο οποίος στην 

αρχή είπε «γιατί είναι ζώο..έχει τέσσερα πόδια..έχει κάτι στα πόδια ..κάτι σαν κόλλα..

και μετα την εφαρμογή της ΔΜΑ άλλαξε τ

τριχίδια και σπάτουλες που τη βοηθάει να μην πέφτει»

 

35%

15%

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΝΗΠΙΩΝ

 
Γράφημα 1. Εναλλακτικές ιδέες νηπίων στην pre-test συνέντευξη 

ρίνοντας τις απαντήσεις των παιδιών στο συγκεκριμένο ερώτημα 

παρατηρούμε σημαντική μετατόπιση των νηπίων στα επίπεδα κατανόησης που 

προαναφερθήκαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Συγκεκριμένα ενώ στο 

απαντήσεις που δόθηκαν τοποθετήθηκαν στο Ε1(εναλλακτικές ιδέες), 

απαντήσεις μετατοπίστηκαν στα επίπεδα Ε2 (Μερικώς επιστημονική άποψη)

Ε3 (επιστημονική άποψη) (Γράφημα 2). Συγκεκριμένα, 12 νήπια περιέγραψαν τη 

δομή της πατούσας της σαύρας ως απάντηση στο ερώτημα ενώ 8 νήπια

εξήγηση για το φαινόμενο της σαύρας κάνοντας αναφορά είτε στον μηχανισμό 

λειτουργίας της πατούσας είτε στο μέγεθος επιφάνειας επαφής. Για παράδειγμα ενώ 

ο μαθητής  Μ7 είπε « γιατί όταν ανεβαίνει στον τοίχο σκαρφαλώνει πολύ 

νύχια πάνω της και μπορεί να σκαρφαλώνει παντού

η σαύρα έχει κάτι τριχίδια στα πόδια της και όταν θέλει να περπατάει 

παντού σηκώνει το ένα πόδι το κατεβάζει…σηκώνει το ένα πόδι το κατεβάζει.. τα 

τριχίδια την βοηθάνε να περπατάει γιατί είναι σαν σπατουλίτσες πολύ μικρές που δεν 

Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι απαντήσεις του μαθητή Μ8 ο οποίος στην 

γιατί είναι ζώο..έχει τέσσερα πόδια..έχει κάτι στα πόδια ..κάτι σαν κόλλα..

και μετα την εφαρμογή της ΔΜΑ άλλαξε την απάντησή του λέγοντας ότι 

τριχίδια και σπάτουλες που τη βοηθάει να μην πέφτει». 

50%

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΝΗΠΙΩΝ

ΚΟΛΛΑ

ΝΥΧΙΑ

ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ
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ρίνοντας τις απαντήσεις των παιδιών στο συγκεκριμένο ερώτημα 

παρατηρούμε σημαντική μετατόπιση των νηπίων στα επίπεδα κατανόησης που 

προαναφερθήκαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Συγκεκριμένα ενώ στο pre-testοι 

 στο post-testοι 

απαντήσεις μετατοπίστηκαν στα επίπεδα Ε2 (Μερικώς επιστημονική άποψη)και στο 

. Συγκεκριμένα, 12 νήπια περιέγραψαν τη 

δομή της πατούσας της σαύρας ως απάντηση στο ερώτημα ενώ 8 νήπια έδωσαν 

κάνοντας αναφορά είτε στον μηχανισμό 

Για παράδειγμα ενώ 

« γιατί όταν ανεβαίνει στον τοίχο σκαρφαλώνει πολύ 

νύχια πάνω της και μπορεί να σκαρφαλώνει παντού», στο post-

η σαύρα έχει κάτι τριχίδια στα πόδια της και όταν θέλει να περπατάει 

παντού σηκώνει το ένα πόδι το κατεβάζει…σηκώνει το ένα πόδι το κατεβάζει.. τα 

γιατί είναι σαν σπατουλίτσες πολύ μικρές που δεν 

Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι απαντήσεις του μαθητή Μ8 ο οποίος στην 

γιατί είναι ζώο..έχει τέσσερα πόδια..έχει κάτι στα πόδια ..κάτι σαν κόλλα..» 

ην απάντησή του λέγοντας ότι «είχε 



 

Γράφημα 2. Σύγκριση απαντήσεων του ερευνητικού ερωτήματος 1 του 

 

Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι στις απαντήσεις των παιδιών στο 

επιπέδου «Ε3: Επιστημονική Απάντηση» παρατηρήθηκε μία διαφοροποίηση 

δημιουργώντας 2 κατηγορίες: Κ1 στην οποία οι απαντήσεις των παιδιών 

αναφέρονταν στο μηχανισμό λειτουργίας του ποδιού της σαύρας για παράδειγμα 

«Μ15, επειδή έχει τριχίδια και έχουν σπά

σηκώνονται ..ακουμπάνε στον τοίχο και σηκώνονται..

απαντήσεις αναφέρονται στο μέγεθος της επιφάνειας επαφής όπως 

τριχίδια και είναι πάρα πάρα πάρα πολλά και μπορούμε να τα δούμε με 

που είναι ηλεκτρονικό ..» 

 

Γράφημα 3. Κατηγορίες της επιστημονικής άποψης στο 1
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λειτουργια μηχανισμου

Ε3Α

Επιστημονικη άποψη 

Σύγκριση απαντήσεων του ερευνητικού ερωτήματος 1 του pre καιposttest

Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι στις απαντήσεις των παιδιών στο 

επιπέδου «Ε3: Επιστημονική Απάντηση» παρατηρήθηκε μία διαφοροποίηση 

δημιουργώντας 2 κατηγορίες: Κ1 στην οποία οι απαντήσεις των παιδιών 

αναφέρονταν στο μηχανισμό λειτουργίας του ποδιού της σαύρας για παράδειγμα 

επειδή έχει τριχίδια και έχουν σπάτουλες που ακουμπάνε στον τοίχο και 

σηκώνονται ..ακουμπάνε στον τοίχο και σηκώνονται..» και Κ2 στην οποία οι 

απαντήσεις αναφέρονται στο μέγεθος της επιφάνειας επαφής όπως «Μ

τριχίδια και είναι πάρα πάρα πάρα πολλά και μπορούμε να τα δούμε με το μικ

 

Κατηγορίες της επιστημονικής άποψης στο 1ο Ερευνητικό ερώτημα 

ασαφής 
απάντηση

εναλλακτικές 
ιδέες παιδιών 

αναπαράσταση 
της δομής του 

ποδιου σαύρας

λειτουργία 
μηχανισμού 

/μέγεθος 
επιφάνειας 

επαφής

1 2 3

ΑΙΤΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΑΥΡΑΣ "GECKO"

pre post

λειτουργια μηχανισμου μεγεθος επιφάνεια επαφής

Ε3Α Ε3Β

Επιστημονικη άποψη 
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posttest 

Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι στις απαντήσεις των παιδιών στο post-test του 

επιπέδου «Ε3: Επιστημονική Απάντηση» παρατηρήθηκε μία διαφοροποίηση 

δημιουργώντας 2 κατηγορίες: Κ1 στην οποία οι απαντήσεις των παιδιών 

αναφέρονταν στο μηχανισμό λειτουργίας του ποδιού της σαύρας για παράδειγμα 

τουλες που ακουμπάνε στον τοίχο και 

» και Κ2 στην οποία οι 

«Μ14,επειδή έχει 

το μικροσκόπιο 

 

μηχανισμού 



 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι μετά τη διδακτική παρέμβαση οι 

περισσότεροι μαθητές βελτίωσαν τις γνώσεις τους καθώς έδωσαν μερικώς 

επιστημονική ή επιστημονική απάντηση  σχετικά με το ερώτημα που αφορούσε τη 

σαύρα. Η βελτίωση στη μάθηση επιβεβαιώνεται και από την στατιστική ανάλυση 

(Wilcoxontest) καθώς z= 4.053,

 

 

3.1.1Αποτελέσματααπό την σύγκριση των ιχνογραφημάτων πριν και 

μετά την εφαρμογή της ΔΜΑ

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης και μετά την διατύπωση του ερευνητικού ερωτήματος « Γιατί νομίζετε 

ότι η σαύρα Gecko μπορεί και περπατάει παντού χωρίς να πέφτει

καλούνταν να σχεδιάσουν την άποψη τους ζωγραφίζοντας την πατούσα της. 

Παρατηρώντας κανείς το Γράφημα 10, καταλαβαίνει ότι υπάρχει σημαντική διαφορά 

στα ιχνογραφήματα των παιδιών πριν και μετά την εφαρμογή της 

 

 

Γράφημα 10. Σύγκριση δεδομένων 

τις ιδέες τους για την προσκολλητική ιδιότητα της σαύρας 

 

Συγκεκριμένα, στα ιχνογραφήματα του 

αποτύπωσης των μαθητών της εναλλακτικής ιδ

συνέντευξη (15 μαθητές). Μερικά παραδείγματα ιχνογραφημάτων παραθέτονται 

0
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ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι μετά τη διδακτική παρέμβαση οι 

περισσότεροι μαθητές βελτίωσαν τις γνώσεις τους καθώς έδωσαν μερικώς 

επιστημονική ή επιστημονική απάντηση  σχετικά με το ερώτημα που αφορούσε τη 

σαύρα. Η βελτίωση στη μάθηση επιβεβαιώνεται και από την στατιστική ανάλυση 

= 4.053,p<.001. 

Αποτελέσματααπό την σύγκριση των ιχνογραφημάτων πριν και 

μετά την εφαρμογή της ΔΜΑ 

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης και μετά την διατύπωση του ερευνητικού ερωτήματος « Γιατί νομίζετε 

μπορεί και περπατάει παντού χωρίς να πέφτει

καλούνταν να σχεδιάσουν την άποψη τους ζωγραφίζοντας την πατούσα της. 

Παρατηρώντας κανείς το Γράφημα 10, καταλαβαίνει ότι υπάρχει σημαντική διαφορά 

στα ιχνογραφήματα των παιδιών πριν και μετά την εφαρμογή της ΔΜΑ.

ομένων preκαι posttest των ιχνογραφημάτων των μαθητών αναφορικά με 

τις ιδέες τους για την προσκολλητική ιδιότητα της σαύρας Gecko 

Συγκεκριμένα, στα ιχνογραφήματα του pre-testπαρατηρήθηκε μία προσπάθεια 

αποτύπωσης των μαθητών της εναλλακτικής ιδέας, την οποία είχαν διατυπώσει στη 

συνέντευξη (15 μαθητές). Μερικά παραδείγματα ιχνογραφημάτων παραθέτονται 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΈς 
ΙΔΈΕς ΠΑΙΔΙΏΝ 
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pre post
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Από τα παραπάνω φαίνεται ότι μετά τη διδακτική παρέμβαση οι 

περισσότεροι μαθητές βελτίωσαν τις γνώσεις τους καθώς έδωσαν μερικώς 

επιστημονική ή επιστημονική απάντηση  σχετικά με το ερώτημα που αφορούσε τη 

σαύρα. Η βελτίωση στη μάθηση επιβεβαιώνεται και από την στατιστική ανάλυση 

Αποτελέσματααπό την σύγκριση των ιχνογραφημάτων πριν και 

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης και μετά την διατύπωση του ερευνητικού ερωτήματος « Γιατί νομίζετε 

μπορεί και περπατάει παντού χωρίς να πέφτει;», οι μαθητές 

καλούνταν να σχεδιάσουν την άποψη τους ζωγραφίζοντας την πατούσα της. 

Παρατηρώντας κανείς το Γράφημα 10, καταλαβαίνει ότι υπάρχει σημαντική διαφορά 

ΔΜΑ. 

 

των ιχνογραφημάτων των μαθητών αναφορικά με 

παρατηρήθηκε μία προσπάθεια 

την οποία είχαν διατυπώσει στη 

συνέντευξη (15 μαθητές). Μερικά παραδείγματα ιχνογραφημάτων παραθέτονται 



 

στον πίνακα 3. Μερικοί όμως μαθητές (5) δυσκολεύτηκαν στην απεικόνιση της 

πατούσας στη σαύρα με αποτέλεσμα να είναι ασαφές το ιχνογράφημα τους.

 

 

 

 

          Απεικόνιση κόλλας στην πατουσα

 

 

         Απεικόνιση νυχιών στην πατουσα

 

Πίνακας 3. Παραδείγματα ιχνογραφημάτων των νηπίων του 

ιδέες τους. 

Στη συνέχεια όμως 

ιχνογραφήματα των μαθητών απεικονίζουν στην πατούσα τριχίδια και σπάτουλες 

(20). Η διαφοροποίηση εντοπίζεται στο μέγεθος της επιφάνειας επαφής, δηλαδή 

μαθητές σχεδίασαν στην πατούσα της σαύρας 

τριχιδίων) ενώ 13 μαθητές απεικόνισαν μεγάλη επιφάνεια επαφής καλύπτοντας όλη 

την επιφάνεια της πατούσας με τριχίδια και σπάτουλες παραδείγματα των οποίων 

μπορεί να δει κανείς στον Πίνακα 4.

 

Μερικοί όμως μαθητές (5) δυσκολεύτηκαν στην απεικόνιση της 

πατούσας στη σαύρα με αποτέλεσμα να είναι ασαφές το ιχνογράφημα τους.

 
Απεικόνιση κόλλας στην πατουσα 

 

Απεικόνιση νυχιών στην πατουσα

 
Απεικόνιση νυχιών στην πατουσα 

 

         Απεικόνιση βεντούζας στην πατουσα

Πίνακας 3. Παραδείγματα ιχνογραφημάτων των νηπίων του pre-testαπεικονίζοντας τις 

Στη συνέχεια όμως μετά από την ολοκλήρωση της ΔΜΑ όλα τα 

ιχνογραφήματα των μαθητών απεικονίζουν στην πατούσα τριχίδια και σπάτουλες 

(20). Η διαφοροποίηση εντοπίζεται στο μέγεθος της επιφάνειας επαφής, δηλαδή 

ν πατούσα της σαύρας μικρή επιφάνεια επαφής (μικρό αριθμό 

τριχιδίων) ενώ 13 μαθητές απεικόνισαν μεγάλη επιφάνεια επαφής καλύπτοντας όλη 

την επιφάνεια της πατούσας με τριχίδια και σπάτουλες παραδείγματα των οποίων 

μπορεί να δει κανείς στον Πίνακα 4. 
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Μερικοί όμως μαθητές (5) δυσκολεύτηκαν στην απεικόνιση της 

πατούσας στη σαύρα με αποτέλεσμα να είναι ασαφές το ιχνογράφημα τους. 

 
Απεικόνιση νυχιών στην πατουσα 

 
Απεικόνιση βεντούζας στην πατουσα 

απεικονίζοντας τις εναλλακτικές 

μετά από την ολοκλήρωση της ΔΜΑ όλα τα 

ιχνογραφήματα των μαθητών απεικονίζουν στην πατούσα τριχίδια και σπάτουλες 

(20). Η διαφοροποίηση εντοπίζεται στο μέγεθος της επιφάνειας επαφής, δηλαδή 7 

μικρή επιφάνεια επαφής (μικρό αριθμό 

τριχιδίων) ενώ 13 μαθητές απεικόνισαν μεγάλη επιφάνεια επαφής καλύπτοντας όλη 

την επιφάνεια της πατούσας με τριχίδια και σπάτουλες παραδείγματα των οποίων 



 

 

 

      Απεικόνιση μικρής επιφάνειας επαφής

      Απεικόνιση μεγάλη επιφάνειας επαφής

 

Πίνακας 4. Παραδείγματα ιχνογραφημάτων των νηπίων του 

σπάτουλες 

 

 

 

3.2Αποτελέσματα αναφορικά με την 

εργαλείου 

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα της παρούσας έρευνας αφορούσε

καταγραφή και μελέτη των απόψεων των νηπίων για το μικρότερο αντικείμενο που 

γνωρίζουν και αν γνωρίζο

στη Μεγάλη Ιδέα του μεγέθους και του εργαλείου.

 

3.2.1 Αποτελέσματα αναφορικά με την 

Συγκεκριμένα στο 

μικρότερα, αντικείμενα ορατά με το μάτι. Για παράδειγμα μερικές απαντήσεις 

 

Απεικόνιση μικρής επιφάνειας επαφής       Απεικόνιση μικρής επιφάνειας επαφής

 

Απεικόνιση μεγάλη επιφάνειας επαφής       Απεικόνιση μεγάλη επιφάνειας επαφής

Πίνακας 4. Παραδείγματα ιχνογραφημάτων των νηπίων του post-testαπεικονίζοντας 

Αποτελέσματα αναφορικά με την MIτου μεγέθους και του 

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα της παρούσας έρευνας αφορούσε

καταγραφή και μελέτη των απόψεων των νηπίων για το μικρότερο αντικείμενο που 

γνωρίζουν και αν γνωρίζουν με ποιο εργαλείο μπορούμε να το δούμε αναφερόμενοι 

στη Μεγάλη Ιδέα του μεγέθους και του εργαλείου. 

.1 Αποτελέσματα αναφορικά με την MIτου μεγέθους 

Συγκεκριμένα στο pre-testη πλειοψηφία των μαθητών (19/20) ανέφερε ως 

μικρότερα, αντικείμενα ορατά με το μάτι. Για παράδειγμα μερικές απαντήσεις 
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Απεικόνιση μικρής επιφάνειας επαφής 

 

Απεικόνιση μεγάλη επιφάνειας επαφής 

απεικονίζοντας τριχίδια και 

του μεγέθους και του 

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα της παρούσας έρευνας αφορούσε τη 

καταγραφή και μελέτη των απόψεων των νηπίων για το μικρότερο αντικείμενο που 

υν με ποιο εργαλείο μπορούμε να το δούμε αναφερόμενοι 

 

η πλειοψηφία των μαθητών (19/20) ανέφερε ως 

μικρότερα, αντικείμενα ορατά με το μάτι. Για παράδειγμα μερικές απαντήσεις 



 

αναφέρουν «Μ5, ποντικάκι …όχι το μυρμήγκι ..», «Μ5, μία κόκκινη αράχνη», « Μ8, 

το πιο μικρό πράγμα είναι το μυρμήγκι», «Μ18, το μυρμήγκι 

όλα», «Μ10, το πιο μικρό που έχω δει είναι η άμμος»

ανέφεραν τα έντομα (αράχνη/μυρμήγκι) 10 από τα 20 παιδιά , 4 νήπια αναφέρθηκαν 

στο ποντίκι ενώ από 1 παιδί απάντησε ως μικρότερο αντικείμενο τη σαύρα, το 

ψαράκι, το αυγό, το κέρμα και την άμμο. Μία μόνο απάντηση ήταν ασαφής λέγοντας 

ο μαθητής ότι δεν ξέρει. (Γράφημα 4)

 

Γράφημα 4. Τα αντικείμενα στα οποία αναφέρθηκαν οι μαθητές στο 

 

Οι απαντήσεις των νηπίων διαφοροποιήθηκαν αισθητά στη συνέντευξη που 

πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της ΔΜΑ. Από τα 20 νήπια που 

συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα, τα 16 ανέφεραν ως μικρότερα αντικείμενα που 

γνωρίζουν, πράγματα μη ορατά με το μάτι ή με

παραδείγματα είναι: « Μ1, ..ο κορονοιος..», «Μ8, το πολύ μικρό που δε φαίνεται είναι 

σαν τον κορονοιο» , «Μ11,.. τα μικρόβια», «Μ16, τα τριχίδια και ο κορονοιος», 

«Μ19, τα τριχίδια και οι σπάτουλες». 

κατηγορία των μη ορατών αντικειμένων, προέκυψε η ανάγκη ομαδοποίησης τους σε 

3 υποκατηγορίες καθώς κυμαίνονταν γύρω από αυτές τις έννοιες: α)κορονοιος, 

β)τριχίδια/σπάτουλες και γ) μικρόβια. Ετσι, στο 

στον κορονοιο ως το μικρότερο αντικείμενο που γνωρίζουν, 8 μαθητές αναφέρθηκαν 

στα τριχίδια και τις σπάτουλες που  υπάρχουν στην πατούσα της σαύρας 

παιδί αναφέρθηκε στα μικρ

4
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«Μ5, ποντικάκι …όχι το μυρμήγκι ..», «Μ5, μία κόκκινη αράχνη», « Μ8, 

το πιο μικρό πράγμα είναι το μυρμήγκι», «Μ18, το μυρμήγκι είναι το πιο μικρό από 

όλα», «Μ10, το πιο μικρό που έχω δει είναι η άμμος». Ως μικρότερο αντικείμενο

τα έντομα (αράχνη/μυρμήγκι) 10 από τα 20 παιδιά , 4 νήπια αναφέρθηκαν 

στο ποντίκι ενώ από 1 παιδί απάντησε ως μικρότερο αντικείμενο τη σαύρα, το 

αράκι, το αυγό, το κέρμα και την άμμο. Μία μόνο απάντηση ήταν ασαφής λέγοντας 

(Γράφημα 4) 

Τα αντικείμενα στα οποία αναφέρθηκαν οι μαθητές στο pre-test 

Οι απαντήσεις των νηπίων διαφοροποιήθηκαν αισθητά στη συνέντευξη που 

πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της ΔΜΑ. Από τα 20 νήπια που 

συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα, τα 16 ανέφεραν ως μικρότερα αντικείμενα που 

γνωρίζουν, πράγματα μη ορατά με το μάτι ή με τον μεγεθυντικό φακό. Μερικά 

« Μ1, ..ο κορονοιος..», «Μ8, το πολύ μικρό που δε φαίνεται είναι 

σαν τον κορονοιο» , «Μ11,.. τα μικρόβια», «Μ16, τα τριχίδια και ο κορονοιος», 

«Μ19, τα τριχίδια και οι σπάτουλες». Μελετώντας τις απαντήσεις που ανήκουν στην 

κατηγορία των μη ορατών αντικειμένων, προέκυψε η ανάγκη ομαδοποίησης τους σε 

3 υποκατηγορίες καθώς κυμαίνονταν γύρω από αυτές τις έννοιες: α)κορονοιος, 

β)τριχίδια/σπάτουλες και γ) μικρόβια. Ετσι, στο post-test 7 μαθητές αναφέρθηκαν 

ρονοιο ως το μικρότερο αντικείμενο που γνωρίζουν, 8 μαθητές αναφέρθηκαν 

στα τριχίδια και τις σπάτουλες που  υπάρχουν στην πατούσα της σαύρας 

παιδί αναφέρθηκε στα μικρόβια (Γράφημα 5). Όμως, οι απαντήσεις τεσσάρων 
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«Μ5, ποντικάκι …όχι το μυρμήγκι ..», «Μ5, μία κόκκινη αράχνη», « Μ8, 

είναι το πιο μικρό από 

Ως μικρότερο αντικείμενο 

τα έντομα (αράχνη/μυρμήγκι) 10 από τα 20 παιδιά , 4 νήπια αναφέρθηκαν 

στο ποντίκι ενώ από 1 παιδί απάντησε ως μικρότερο αντικείμενο τη σαύρα, το 

αράκι, το αυγό, το κέρμα και την άμμο. Μία μόνο απάντηση ήταν ασαφής λέγοντας 

 

Οι απαντήσεις των νηπίων διαφοροποιήθηκαν αισθητά στη συνέντευξη που 

πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της ΔΜΑ. Από τα 20 νήπια που 

συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα, τα 16 ανέφεραν ως μικρότερα αντικείμενα που 

τον μεγεθυντικό φακό. Μερικά 

« Μ1, ..ο κορονοιος..», «Μ8, το πολύ μικρό που δε φαίνεται είναι 

σαν τον κορονοιο» , «Μ11,.. τα μικρόβια», «Μ16, τα τριχίδια και ο κορονοιος», 

που ανήκουν στην 

κατηγορία των μη ορατών αντικειμένων, προέκυψε η ανάγκη ομαδοποίησης τους σε 

3 υποκατηγορίες καθώς κυμαίνονταν γύρω από αυτές τις έννοιες: α)κορονοιος, 

μαθητές αναφέρθηκαν 

ρονοιο ως το μικρότερο αντικείμενο που γνωρίζουν, 8 μαθητές αναφέρθηκαν 

στα τριχίδια και τις σπάτουλες που  υπάρχουν στην πατούσα της σαύρας Geckoκαι 1 

όβια (Γράφημα 5). Όμως, οι απαντήσεις τεσσάρων 

1
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μαθητών παρέμειναν στην κατηγορί

εφαρμογή της ΔΜΑ αναφέροντας

ποντίκι, η αράχνη», « Μ12, σαύρα..», « Μ13,..το μυρμήγκι..» και « Μ14, το μυρμήγκι».

 

Γράφημα 5. Μη ορατά αντικείμενα που αναφέρθηκαν στην 

 

 

Όπως φαίνεται στο Γράφημα 6, σ

δεδομένα που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις 

υπάρχει αισθητή  μεταβολή των απόψεων τους 

πριν και μετά την εφαρμογή  της διδακτικής παρ
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Σύγκριση δεδομενων σχετικά με το 

μαθητών παρέμειναν στην κατηγορία των ορατών αντικειμένων ακόμη και μετά την 

εφαρμογή της ΔΜΑ αναφέροντας ότι το μικρότερο αντικείμενο είναι

ποντίκι, η αράχνη», « Μ12, σαύρα..», « Μ13,..το μυρμήγκι..» και « Μ14, το μυρμήγκι».

Μη ορατά αντικείμενα που αναφέρθηκαν στην posttest συνέντευξη.  

Όπως φαίνεται στο Γράφημα 6, στην περίπτωση του μεγέθους μελετώντας τα 

δεδομένα που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις των μαθητών παρατηρούμε ότι 

υπάρχει αισθητή  μεταβολή των απόψεων τους συγκρίνοντας τις απαντήσεις τους 

πριν και μετά την εφαρμογή  της διδακτικής παρέμβασης. 
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α των ορατών αντικειμένων ακόμη και μετά την 

ότι το μικρότερο αντικείμενο είναι: «Μ2, ..το 

ποντίκι, η αράχνη», « Μ12, σαύρα..», « Μ13,..το μυρμήγκι..» και « Μ14, το μυρμήγκι». 

 

την περίπτωση του μεγέθους μελετώντας τα 

παρατηρούμε ότι 

συγκρίνοντας τις απαντήσεις τους 

 

ΤΡΙΧΙΔΙΑ/ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ
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Γράφημα 6. Σύγκριση δεδομένων preκαι posttest του ερευνητικού ερωτήματος αναφορικά με το 

μέγεθος του αντικειμένου  

 

 

 

3.2.2Αποτελέσματα αναφορικά με την MIτου εργαλείου 

Η παρούσα έρευνα με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα επιχείρησε να 

διερευνήσει όχι μόνο την εννοιολογική εξέλιξη των νηπίων σε σχέση με το μέγεθος 

των αντικειμένων στο μη ορατό κόσμο της νανοτεχνολογίας αλλά και την εξέλιξη 

των ιδεών τους αναφορικά με τα κατάλληλα εργαλεία που θα χρειαστεί να 

χρησιμοποιήσουν για να μπορέσουν να δουν τα αντικείμενα αυτά. 

Και σε αυτή την περίπτωση, όπως φαίνεται στο γράφημα 7, οι μαθητές 

παρουσίασαν μεγάλη αλλαγή στις απόψεις σχετικά με το εργαλείο συγκρίνοντας τα 

αποτελέσματα της συνέντευξης πριν και μετά την παρέμβαση. Ενώ στο pre-test 9 

μαθητές έδωσαν ασαφή απάντηση στο ερώτημα με ποιο εργαλείο νομίζουν ότι 

μπορούν να δουν τα μικρότερα αντικείμενα, 3 μαθητές απάντησαν με το μάτι(«Μ6, 

…πας πιο κοντά και το βλέπεις..», «Μ9, ..το παίρνουμε στο χέρι μας και το 

βλέπουμε..») ,7 μαθητές ανέφεραν το εργαλείο του μεγεθυντικού φακού (Μ4, ..με 

μεγεθυντικό φακό..», «Μ10,..με φακό..») και μόλις 1 μαθητής αναφέρθηκε στο 

εργαλείο του μικροσκοπίου (Μ5, ..με αυτό που βλέπουμε τα μικρόβια.. με το 

μικροσκόπιο»), στο post-test και οι 20 μαθητές αναφέρθηκαν σε χρήση είτε του 

ηλεκτρονικού μικροσκοπίου είτε του οπτικού μικροσκοπίου. Συγκεκριμένα, 15 από 

τους 20 μαθητές έδωσαν ως απάντηση το «ηλεκτρονικό μικροσκόπιο»(Μ9, ..μπορούμε 

να τα δούμε με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο..», «Μ8, ..μπορούμε να τα δούμε με το 

μεγάλο μικροσκόπιο..»)και  5 μαθητές απάντησαν «το μικροσκόπιο» χωρίς να 

χρησιμοποιήσουν τη λέξη «ηλεκτρονικό»(Μ7, ..με το μικροσκοπικό..», «Μ12,..με το 

μικροσκόπιο..»(Γράφημα 8). 

 



 

Γράφημα 7. Σύγκριση δεδομένων 

εργαλείο που θα χρησιμοποιήσουν τα νήπια για να δουν το μικρότερο αντικείμενο 

 

 

Γράφημα 8. Δεδομένα απαντήσεων σχετικά με το εργαλείο που ανέφεραν οι μαθητές στο 

 

 

 

3.3Αποτελέσματααναφορικάμετην νοηματοδότηση της έννοιας της 

Νανοτεχνολογίας 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το τρίτο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε τη μελέτη 

του νοήματος που απέδωσαν οι μαθητές στον όρο  «Νανοτεχνολογία». Στο 

Γράφημα9 παρουσιάζονται συγκριτικά τα δεδ
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του ερευνητικού ερωτήματος αναφορικά με το 

 
8. Δεδομένα απαντήσεων σχετικά με το εργαλείο που ανέφεραν οι μαθητές στο posttest 

3Αποτελέσματααναφορικάμετην νοηματοδότηση της έννοιας της 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το τρίτο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε τη μελέτη 

του νοήματος που απέδωσαν οι μαθητές στον όρο  «Νανοτεχνολογία». Στο 

ομένα που προέκυψαν από τη 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



 

συνέντευξη πριν και μετά την εφαρμογή της 

τους στα 4 επίπεδα κατανόησης στα οποία έγινε αναφορά στο προηγούμενο 

κεφάλαιο. Όπως μπορεί κανείς να παρατηρήσει μελετώντας τα δεδομένα συγκριτικά 

υπάρχει αισθητή μετατόπιση των απαντήσεων από τα επίπεδα κατανόησης Ε0 και Ε1 

στα επίπεδα Ε2 και Ε3. 

 

Γράφημα 9. Σύγκριση δεδομένων 

νοηματοδότηση του όρου «Νανοτεχνολογία»

 

Συγκεκριμένα, οι απαντήσεις των μαθητών σε αυτό το ερευνητικό ερώτημα 

πριν από την εφαρμογή της παρέμβασης ήταν στην  πλειοψηφία (14) τους ασαφ

καθώς δήλωναν άγνοια. Για παράδειγμα κάποιες απαντήσεις ήταν: 

ξέρω..», «Μ4, …τι είναι αυτό ..δεν ξέρω,,», «Μ6, ..

επίπεδο Ε1 των εναλλακτικών ιδεών των παιδιών βρέθηκα 4 απαντήσεις νηπίων που 

ανέφεραν: «Μ3, Νομίζω τεχνολογία με νάνους που είναι κάτι μικρά ανθρωπάκια που 

περπατάνε…», «Μ5 ..νομίζω πως οι νάνοι είναι πολύ μικροί και δεν μπορούμ

δούμε…», «Μ13, ..τεχνολογία των νάνων..».

μερικώς επιστημονικές απαντήσεις τοποθετήθηκαν 2 αναφορές που αναφέρθηκαν σε 

αντικείμενα νανόκοσμου και εφαρμογές όμως με ασαφή τρόπο όπως: 

φτιάχνεις κάτι που είναι ηλεκτρονικό ..δηλαδή να φτιάχνουν μία εφεύρεση ..με 

που να ενώνονται με άλλα καλώδια και να έχουν ρεύμα.. και να έχει μια μικρή οθόνη 

που να βλέπουν το διάστημα με το λέιζερ.». 
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απάντηση
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συνέντευξη πριν και μετά την εφαρμογή της ΔΜΑ, μετά την καταγραφή και ανάλυση 

τους στα 4 επίπεδα κατανόησης στα οποία έγινε αναφορά στο προηγούμενο 

Όπως μπορεί κανείς να παρατηρήσει μελετώντας τα δεδομένα συγκριτικά 

ρχει αισθητή μετατόπιση των απαντήσεων από τα επίπεδα κατανόησης Ε0 και Ε1 

Σύγκριση δεδομένων preκαι posttest του ερευνητικού ερωτήματος αναφορικά με την 

νοηματοδότηση του όρου «Νανοτεχνολογία» 

απαντήσεις των μαθητών σε αυτό το ερευνητικό ερώτημα 

πριν από την εφαρμογή της παρέμβασης ήταν στην  πλειοψηφία (14) τους ασαφ

καθώς δήλωναν άγνοια. Για παράδειγμα κάποιες απαντήσεις ήταν: 

ξέρω..», «Μ4, …τι είναι αυτό ..δεν ξέρω,,», «Μ6, ..Whatisthat.. δεν ξέρω..».

επίπεδο Ε1 των εναλλακτικών ιδεών των παιδιών βρέθηκα 4 απαντήσεις νηπίων που 

«Μ3, Νομίζω τεχνολογία με νάνους που είναι κάτι μικρά ανθρωπάκια που 

περπατάνε…», «Μ5 ..νομίζω πως οι νάνοι είναι πολύ μικροί και δεν μπορούμ

δούμε…», «Μ13, ..τεχνολογία των νάνων..».Στο επόμενο επίπεδο Ε2 που ανήκουν οι 

μερικώς επιστημονικές απαντήσεις τοποθετήθηκαν 2 αναφορές που αναφέρθηκαν σε 

αντικείμενα νανόκοσμου και εφαρμογές όμως με ασαφή τρόπο όπως: 

είναι ηλεκτρονικό ..δηλαδή να φτιάχνουν μία εφεύρεση ..με 

που να ενώνονται με άλλα καλώδια και να έχουν ρεύμα.. και να έχει μια μικρή οθόνη 

που να βλέπουν το διάστημα με το λέιζερ.». Καμία απάντηση των μαθητών στο 
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ΔΜΑ, μετά την καταγραφή και ανάλυση 

τους στα 4 επίπεδα κατανόησης στα οποία έγινε αναφορά στο προηγούμενο 

Όπως μπορεί κανείς να παρατηρήσει μελετώντας τα δεδομένα συγκριτικά 

ρχει αισθητή μετατόπιση των απαντήσεων από τα επίπεδα κατανόησης Ε0 και Ε1 

 
του ερευνητικού ερωτήματος αναφορικά με την 

απαντήσεις των μαθητών σε αυτό το ερευνητικό ερώτημα 

πριν από την εφαρμογή της παρέμβασης ήταν στην  πλειοψηφία (14) τους ασαφείς 

καθώς δήλωναν άγνοια. Για παράδειγμα κάποιες απαντήσεις ήταν: «Μ1, ..δεν 

δεν ξέρω..».Στο 

επίπεδο Ε1 των εναλλακτικών ιδεών των παιδιών βρέθηκα 4 απαντήσεις νηπίων που 

«Μ3, Νομίζω τεχνολογία με νάνους που είναι κάτι μικρά ανθρωπάκια που 

περπατάνε…», «Μ5 ..νομίζω πως οι νάνοι είναι πολύ μικροί και δεν μπορούμε να τους 

Στο επόμενο επίπεδο Ε2 που ανήκουν οι 

μερικώς επιστημονικές απαντήσεις τοποθετήθηκαν 2 αναφορές που αναφέρθηκαν σε 

αντικείμενα νανόκοσμου και εφαρμογές όμως με ασαφή τρόπο όπως: «Μ10, να 

είναι ηλεκτρονικό ..δηλαδή να φτιάχνουν μία εφεύρεση ..με καλώδια 

που να ενώνονται με άλλα καλώδια και να έχουν ρεύμα.. και να έχει μια μικρή οθόνη 

Καμία απάντηση των μαθητών στο pre-
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testδεν κατατάχθηκε στο Επίπεδο Ε3 που είναι οι απαντήσεις με επιστημονικό 

περιεχόμενο.  

Αντίθετα, οι περισσότεροι μαθητές (12) στο post-testέδωσαν απαντήσεις 

επιστημονικού περιεχομένου (επίπεδο Ε3) όπως: «Μ3, Κάτι πολύ μικρό, που δεν 

υπάρχει εδώ μόνο στον νανόκοσμο. Τα βλέπουν οι επιστήμονες και μπαίνουν μέσα 

στον νανόκοσμο και βλέπουν τα πράγματα που είναι πολύ μικρά. Φτιάχνουν πράγματα 

όπως γάντια που ανεβαίνουν σαν την σαύρα…», «Μ7, είναι κάτι μικρά …πολύ μικρά 

πραγματάκια..οι επιστήμονες βλέπουν με το μικροσκόπιο πάρα πολύ μικρά 

πραγματάκια και μπορούν με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο..όπως τα τριχίδια ή ο 

κορονοιος..Φτιάχνουν πολλά πράγματα..'όπως το ρομπότ, γάντια που μπορούν να 

ανεβαίνουν οι άνθρωποι..», «Μ5 ..είναι κάτι πάρα πολύ μικρά πράγματα που τα 

βλέπουμε με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο..τα μελετάνε οι επιστήμονες και φτιάχνουν 

πράγματα όπως ρομπότ σαύρας..»Απλή αναφορά σε αντικείμενα του νανόκοσμου 

έδωσαν ως απάντηση 4 μαθητές  στο ερώτημα «τι νομίζουν ότι είναι η 

νανοτεχνολογία» όπως: «Μ1,..βλέπει τον νανόκοσμο…», «Μ8, …ο κορονοιος..», «Μ9, 

βλέπουν τη σαύρα.. βλέπουν τον κορονοιο..».Ασαφή απάντηση έδωσαν 2 μαθητές 

λέγοντας: «Μ17, ..δεν ξέρω τι σημαίνει…δε μου το είπε καν ο μπαμπάς μου», «Μ14, 

..δεν ξέρω..»και 2 μαθητές παρέμειναν στις εναλλακτικές ιδέες που είχαν δίνοντας ως 

απάντηση «Μ13,.. είναι μία τεχνολογία πολύ μικρή.. είναι για τους νάνους ..» «Μ6,.. 

είναι κάτι πολύ μικρό και τα βλέπουν οι νάνοι..». 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι μετά τη διδακτική παρέμβαση οι 

περισσότεροι μαθητές βελτίωσαν τις γνώσεις τους καθώς το σύνολο των παιδιών που 

έδωσαν μερικώς επιστημονική ή επιστημονική απάντηση  σχετικά με το ερώτημα που 

αφορούσε τη νοηματοδότηση της Ν-ΕΤ. Μάλιστα η  βελτίωση στη μάθηση είναι 

στατιστικά σημαντική (z=3.197, p=.001). 
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4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Συμπεράσματα- Συζήτηση 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας μετά από 

την ανάλυση των αποτελεσμάτων των τριών ερευνητικών ερωτημάτων, όπως 

διαμορφώθηκαν και παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, σε σύγκριση με τη 

διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία τόσο για το περιεχόμενο της Νανοτεχνολογίας όσο 

και για την προσκολλητική ιδιότητα της σαύρας Gecko. 

 

4.1   Προσκολλητική ιδιότητα της Σαύρας Gecko 

 Αρχικά , αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ στην έρευνα των Σακελλάρη και 

Μάνου (2017), οι οποίοι  μελέτησαν και κατέγραψαν τις αρχικές ιδέες μαθητών 

πρωτοβάθμιων μαθητών (12 μαθητών Στ τάξης), οι περισσότεροι μαθητές (59%) 

απέδωσαν την ικανότητα της σαύρας στην ύπαρξη βεντούζας και ένα μικρό ποσοστό 

στην ύπαρξη νυχιών, στην παρούσα έρευνα η πλειοψηφία των μαθητών  (50%) 

απέδωσαν την ικανότητα αυτή στην ύπαρξη κόλλας, το 35% στην ύπαρξη νυχιών και 

μόλις το 15% στην ύπαρξη βεντούζας.  

Μετά την παρέμβαση, το σύνολο όλων των μαθητών  απέδωσαν το φαινόμενο 

της προσκόλλησης της σαύρας σε δομές που ανήκουν στην κλίμακα του Νάνο, τις 

οποίες περιγράφουν με τη χρήση όρων του νανογραμματισμού όπως και σε 

προηγούμενες έρευνες.  Όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές (100%) στην έρευνα 

αναφέρθηκαν στην ύπαρξη τριχιδίων και σπάτουλας στην πατούσα της σαύρας στα 

οποία οφείλεται η ικανότητα της να περπατάει παντού και ένας ικανοποιητικός 

αριθμός παιδιών (8) αναφέρθηκε περιγραφικά στη λειτουργία του μηχανισμού της 

κίνησης της πατούσας της σαύρας και στο πλήθος των τριχιδίων καθιστώντας μεγάλη 

την επιφάνεια επαφής με άλλες επιφάνειες. 

Τα παραπάνω ευρήματα βρίσκουμε και στα ιχνογραφήματα των μαθητών. 

Ετσι, όπως και στις συνεντεύξεις, στις αρχικές οπτικές αναπαραστάσεις παρατηρούμε 

ότι απεικονίζονται στην πλειοψηφία τους οι εναλλακτικές ιδέες των παιδιών ενώ στις 

αναπαραστάσεις, μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης, το σύνολο των παιδιών 

απεικονίζουν στην πατούσα τα τριχίδια με τις σπάτουλες, με την πλειοψηφία τους 

(13) να αναπαριστούν τη δομή του ποδιού της σαύρας με μεγάλη επιφάνεια επαφής. 

Τα προαναφερθέντα συμπεράσματα επιβεβαιώνουν τα πορίσματα ερευνών που 

υποστηρίζουν ότι η χρήση των αναπαραστάσεων διευκολύνουν την κατανόηση 

δύσκολων εννοιών από τα παιδιά καθώς προκαλούν το ενδιαφέρον, ενισχύουν την 
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μνήμη και προωθούν τον επιστημονικό εγγραμματισμό και ότι ενισχύουν τη μάθηση 

και την κατανόηση και χρησιμεύουν για την εξωτερίκευση της σκέψης (Ainsworth, 

1999, Brooks, 2009). 

 

 

4.2Η Μεγάλη Ιδέα του μεγέθους και του εργαλείου 

Μελετώντας τα αποτελέσματα του δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος το 

οποίο αφορούσε το μέγεθος των αντικειμένων και το εργαλείο που θα 

χρησιμοποιήσουμε για να το δούμε, παρατηρούμε ότι και στις δύο ΜΙ της 

νανοτεχνολογίας υπάρχει σημαντική εξέλιξη των ιδεών των μαθητών. 

Αρχικά, όσον αφορά το μέγεθος, ενώ τα νήπια στην πλειοψηφία τους (19) 

απαντώντας στην ερώτηση «ποιο είναι το πιο μικρό αντικείμενο που γνωρίζουν» 

έκαναν αναφορά σε αντικείμενα ορατά με το μάτι όπως έντομα, ποντίκι, σαύρα,  

μετά την υλοποίηση της ΔΜΑ οι απαντήσεις διαφοροποιήθηκαν και 16 παιδιά 

ανέφεραν αντικείμενα μη ορατά με το μάτι , όπως τριχίδια, κορονοιος, μικρόβια και 

μόνο 4 μαθητές παρέμειναν στην αρχική τους ιδέα αναφέροντας αντικείμενα οράτα 

όπως είχαν αναφέρει και στο pre-test. Toγεγονός ότι, παρα τον μικρό αριθμό, η 

άποψη τεσσάρων μαθητών δεν εξελίχθηκε και μετά  από την διδακτική παρέμβαση 

ίσως να δηλώνει  μία αδυναμία στις δραστηριότητες που οργανώθηκαν γύρω από την 

έννοια του μεγέθους και πρόταση για εμπλουτισμό μίας μελλοντικής διδακτικής 

παρέμβασης για την κατανόηση του μεγέθους. 

Από την άλλη, αναφορικά με το εργαλείο που αναφέρουν, όλα τα νήπια (20) 

έκαναν αναφορά σε μικροσκόπιο ή ηλεκτρονικό μικροσκόπιο μετά την ολοκλήρωση 

της ΔΜΑ ενώ στην αρχική μέτρηση μόνο ένας. Ακόμη και τα 4 νήπια που ανέφεραν 

ως μικρότερο αντικείμενο ένα ορατό, στο εργαλείο που θα χρησιμοποιήσουν 

ανέφεραν το μικροσκόπιο.Αυτό ίσως εξηγείται από το γεγονός ότι από τη μία τα 

παιδιά κατανόησαν ότι με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο μπορούμε να δούμε όλα τα 

πολύ πολύ μικρά πράγματα αλλά από την άλλη δεν κατάφεραν να κατανοήσουν την 

ύπαρξηαντικειμένων που δε μπορούμε να δούμε. 

 

4.3Νοηματοδότηση της έννοιας της Νανοτεχνολογίας 

Όσον αφορά τη νοηματοδότηση της Ν-ΕΤ από τα αποτελέσματα των 

συνεντεύξεων προκύπτει το συμπερασμα ότι οι μαθητές νοηματοδότησαν τον 
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συγκεκριμένο όρο είτε μέσα από τη Μεγάλη Ιδέα του Μεγέθους και των Εργαλείων 

είτε μέσα από   την Μεγάλη Ιδέα της Επιστήμης- Τεχνολογίας – Κοινωνίας μετά την 

ολοκλήρωση της εφαρμογής της διδακτικής παρέμβασης. Η πλειοψηφία των νηπίων 

(12) απέδωσαν στον όρο την χρησιμότητα του στην κοινωνία και τον άνθρωπο μέσα 

από τις εφαρμογές που κατασκευάζονται από τους επιστήμονες της νανοτεχνολογίας. 

Μια πιθανή ερμηνεία για το εύρημα αυτό έγκειται στο γεγονός ότι δόθηκε ιδιαίτερη 

βαρύτητα στη συγκεκριμένη ΜΙ κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της ΔΜΑ καθώς 

κρίθηκε απαραίτητο για την κατανόηση του όρου από τους μαθητές λόγω της μικρής 

ηλικίας τους. 

Επιπλέον, στην ερμηνεία του όρου η πλειοψηφία των μαθητών που οι 

απαντήσεις του ανήκαν στο επίπεδο Ε3 (7/12 Μ)έκανε αναφορά και στο εργαλείο 

του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου το οποίο είναι απαραίτητο για την μελέτη του 

νανόκοσμου, παρόλο που πριν από την παρέμβαση μόνο ένας μαθητής αναφέρθηκε 

στο εργαλείο του μικροσκοπίου. Τα παραπάνω ευρήματα συμβαδίζουν  με την 

εγχώρια βιβλιογραφία καθώς συμφωνούν με αντίστοιχες πρόσφατες έρευνες σε 

μαθητές δημοτικού σχολείου (Πέικος et.al, 2019,  Γκίτσας, 2017, Τασοπούλου, 2017) 

διευρύνοντας όμως την ερμηνεία που αποδίδουν τα παιδιά και στην  ΜΙ της 

Επιστήμης- Τεχνολογίας – Κοινωνίας. 

Επιπρόσθετα αξίζει να σημειωθεί ότι στην αρχική μέτρηση των 

αποτελεσμάτων  η πλειοψηφία των μαθητών δήλωσε άγνοια της έννοιας του όρου 

της Νανοτεχνολογίας, ενώ τέσσερα νήπια  συνέδεσαν τον όρο «νανοτεχνολογία» με 

τους νάνους αναφέροντας όμως ότι είναι πολύ μικροί. Αυτό δικαιολογείται από τη 

νηπιακή ηλικία που στην πλειοψηφία τους δεν είχαν ούτε ως άκουσμα τη λέξη 

«νανοτεχνολογία». Στις απαντήσεις, όμως, του post-test τα περισσότερα νήπια 

έκαναν αναφορά και στη ΜΙ του μεγέθους στον ορισμό που έδωσαν για την 

νανοτεχνολογία αναφερόμενοι ότι αφορά «τα πολύ μικρά πράγματα». Ετσι, το 

παραπάνω εύρημα έρχεται σε αντίθεση με ευρήματα από τη διεθνή βιβλιογραφία που 

αναφέρει ότι λίγοι είναι οι μαθητές που συνδέουν την Ν-ΕΤ με κάτι μικρό 

(Castellinietal., 2007,Waldronetal., 2006). 

 

 

4.4Επίδραση κοινωνικο-πολιτισμικού πλαισίου 

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας περιλαμβάνουν στοιχεία που 

υποστηρίζουν ότι εννοιολογική αλλαγή των ιδεών των παιδιών συντελείται σταδιακά 
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μέσα από τις αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν χώρα μέσα στην τάξη εξελίσσοντας τα 

προϋπάρχοντα εννοιολογικά πλαίσια (Carey,2000 ∙Hedges, 2012). Η μετάβαση από 

την παρανόηση ή άγνοια της έννοιας της νανοτεχνολογίας και του φαινομένου της 

σαύρας Geckoστην κατεύθυνση της αναγνώρισης του όρου και την κατανόηση της 

προσκολλητικής ιδιότητας της σαύραςπροϋποθέτει και μεταβολή στην συλλογιστική 

που αναπτύσσουν τα παιδιά γύρω από δύσκολες αφηρημένες έννοιες. Στην 

τροποποίηση των αρχικών αντιλήψεων των παιδιών  προς την κατεύθυνση των 

επιστημονικά αποδεκτών ιδεών, φαίνεται να συνέβαλε σημαντικά η εκπαιδευτική 

διερευνητική διαδικασία (Carey, 2000∙ Gelman&Legare, 2011). Στην παρούσα 

μελέτη, επιστημονικά υιοθετήθηκε το θεωρητικό υπόδειγμα του κοινωνικού 

εποικοδομητισμού, όπου στο κέντρο της μάθησης βρίσκεται η αλληλεπίδραση 

ανάμεσα στο άτομο και το περιβάλλον του (Hedgesetal., 2011) καθώς επίσης και το 

θεωρητικό σχήμα της αναπτυξιολογίας, όπου σύμφωνα με τον Piaget, η οικοδόμηση 

της γνώσης προέρχεται από τη δράση των παιδιών στα αντικείμενα ή τα φαινόμενα 

του περιβάλλοντος (Piaget, 1964). 

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, η ενασχόληση των παιδιών με ψηφιακό 

και χειραπτικό παιδαγωγικό υλικό θεωρείται ότι συνέβαλε στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και στην προσέγγιση δύσκολων όρων, όπως της Νανοτεχνολογίας, από τα 

παιδιά. Η πεποίθηση αυτή προκύπτει από την εννοιολογική αλλαγή που 

συντελέστηκε στο γνωστικό επίπεδο των παιδιών, όπως προέκυψε από τα 

αποτελέσματα της παρούσας μελέτης. Το γεγονός αυτό συνάδει με την άποψη 

ερευνητών και παιδαγωγών ότι τα πολυτροπικά εργαλεία και το παιδαγωγικό υλικό 

διευκολύνει την νοητική και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών (Jewittetal., 2001 , 

Treagust&Kam, 1985, Resnick, 2007). Η χρήση ψηφιακού υλικού συνέβαλε θετικά 

στην εννοιολογική εξέλιξη των παιδιών και η χρήση ψηφιακών εφαρμογών με 

παιγνιώδη μορφή συνέβαλε στην εμπέδωση των Μεγάλων Ιδεών του μεγέθους και 

του εργαλείου της Νανοτεχνολογίας επιβεβαιώνοντας ότι η χρήση των ΤΠΕ παρέχει 

ευκαιρίες για εναλλακτικές μορφές έκφρασης, αναζήτησης και οικοδόμησης της 

γνώσης λειτουργώντας συμπληρωματικά στο μαθησιακό περιβάλλον (Iωαννου, 2008, 

Ronimusetal. 2014). 

Επιπρόσθετα, η εφαρμογή της διδακτικής προσέγγισης  της διερεύνησης, η 

οποία στηρίζεται κυρίως στα ενδιαφέροντα και στις αναζητήσεις των παιδιών 

φαίνεται αποδείχθηκε αποτελεσματική στην παρούσα έρευνα και επιβεβαιώνει 

πορίσματα πρόσφατων ερευνών τα οποία έχουν αναδείξει τη  Διερευνητική Μάθηση 
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(Inquiry Based Learning) ως μία από τις καταλληλότερες και αποδοτικότερες 

διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη  και την καλλιέργεια επιστημονικών 

δεξιοτήτων (Minner et al., 2010˙ Bolte et al., 2012).   

Αναφορικά με τους κοινωνικο-πολιτισμικούς παράγοντες, όπως είναι οι 

αρχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας και το παιδαγωγικό κλίμα (Carey, 2000,  

Κακανά, 2008), φάνηκε από την έκβαση της έρευνας και τα αποτελέσματά της ότι 

λειτούργησαν θετικά στην ανάπτυξη της σκέψης των παιδιών ως προς τις υπό 

εξέταση έννοιες. Τα παιδιά, κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, 

έδρασαν ομαδικά, ανέπτυξαν δεξιότητες συνεργασίας  και ομαδικότητας, βίωσαν 

δραστηριότητες εμψύχωσης και ευχαρίστησης. Με αυτό το σκεπτικό, θεωρείται ότι 

το παιδαγωγικό κλίμα που αναπτύχθηκε και η ομαδοσυνεργατικότητα, συνεπίδρασαν 

στην  κατανόηση της έννοιας της νανοτεχνολογίας. 

Συνοψίζοντας,μπορεί να ειπωθεί ότι τα παιδιά που συμμετείχαν στην 

παρούσα έρευνα  κατάφεραν να προσεγγίσουν την έννοια της νανοτεχνολογίας και να 

κατανοήσουν τη δομή και λειτουργία της πατούσας της σαύρας στις οποίες 

αποδίδεται το φαινόμενο της προσκόλλησης. Με την υλοποίηση της ΔΜΑ, το οποίο 

έλαβε υπόψη τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις των παιδιών και τις πιθανές δυσκολίες 

που ενέχει η προσέγγιση επιστημονικών  εννοιών (Driveretal., 1994 ∙Osborne, 

Bell&Gilbert, 1983), επιτεύχθηκε η ενθάρρυνση των παιδιών να σκεφτούν, να 

συγκρίνουν, να πειραματιστούν, να προβλέψουν και τελικά να οδηγηθούν στην 

προσέγγιση της επιστημονικής γνώσης, στην αναγνώριση δύσκολων εννοιών και 

τελικά στην υιοθέτηση επιστημονικά ορθών απόψεων. 

 

 

4.5Περιορισμοί της έρευνας και προτάσεις για το μέλλον 

Οι μεθοδολογικές επιλογές που υιοθετούνται κατά τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση μιας έρευνας, αναπόφευκτα υπόκεινται σε περιορισμούς. Στην παρούσα 

μελέτη υιοθετήθηκε το πραγματιστικό θεωρητικό υπόδειγμα ( Mertens, 2009), όπου η 

αλήθεια δεν προσεγγίζεται με μία μόνο επιστημονική μέθοδο (Robson, 2007). 

Συγκεκριμένα, επελέγη ένα ερευνητικό σχέδιο μικτών μεθόδων (mixedmethoddesign) 

όπου η συγκέντρωση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων επετεύχθη με τον ‘ 

σχεδιασμό μικτών μεθόδων τριγωνοποίησης’ (Creswell, 2011). Συγκεντρώθηκαν 

δεδομένα από ατομικές ημι-δομημένες συνεντεύξεις των παιδιών και  από 

σχεδιαστικές απεικονίσεις των μαθητών. Η παραπάνω επιλογή κινήθηκε, στα πλαίσια  
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του «διαλεκτικού πραγματισμού» των Johnsonκαι Christensen(2004), που 

υποστηρίζουν ότι η κατανόηση και η μελέτη του κόσμου διευκολύνεται  με τη χρήση  

της μικτής μεθόδου καθώς συγκεντρώνονται ταυτόχρονα ποσοτικά και ποιοτικά 

δεδομένα, η συγχώνευση των οποίων οδηγεί στην καλύτερη κατανόηση του 

ερευνητικού προβλήματος (Creswell, 2011). 

Ενας περιορισμός της έρευνας αποτέλεσε ο μικρός αριθμός των μαθητών 

που συμμετείχαν, ο οποίος ανέρχονταν στους 20. Μία πρόταση για το μέλλον θα ήταν 

η διεξαγωγή μιας σχετικής έρευνας με μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων.Επίσης, 

για να εξασφαλιστεί η αντικειμενικότητα στην ανάλυση των δεδομένων της 

συνέντευξης και στην ερμηνεία των σχεδιαστικών απεικονίσεων, ζητήθηκε η 

ανάλυση τους να γίνει και από έναν άλλον ερευνητή ο οποίος δεν συμμετείχε στην 

ερευνητική διαδικασία.  

Στην παρούσα μελέτη επιχειρήθηκε να επιτευχθεί η προσέγγιση του όρου 

της νανοτεχνολογίας (μέσα από τη ΜΙ του μεγέθους, του εργαλείου και της 

κοινωνίας- επιστήμη-τεχνολογία) και η κατανόηση του φαινομένου της σαύρας 

Gecko. Όπως προαναφέρθηκε, ελάχιστες έρευνες έχουν διεξαχθεί γύρω από αυτό το 

ερευνητικό πλαίσιο σε τόσο μικρή ηλικία. Θα ήταν χρήσιμο να μελετηθεί η εξέλιξη 

της εννοιολογικής αλλαγής των συγκεκριμένων συμμετεχόντων αναφορικά με έννοιες 

της νανοτεχνολογίας στην πάροδο του χρόνου μέσα από μία παρόμοια έρευνα. 

Επιπλέον, επειδή τα ευρήματα έδειξαν μία αδυναμία κατανόησης της Μι του 

μεγέθους, μία περαιτέρω έρευνα με περισσότερο επικεντρωμένες δραστηριότητες 

γύρω από τη συγκεκριμένη Μεγάλη Ιδέα θα ήταν ενδιαφέρουσα και χρήσιμη. 
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