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Περίλθψθ 

 

Θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα πραγματοποιικθκε με βαςικό ςτόχο τθ ςφνδεςθ τθσ Ν – ΕΣ 

με τθν κεματικι ενότθτα τθσ ενζργειασ ςτο δθμοτικό ςχολείο, ςε μθ τυπικά 

περιβάλλοντα μάκθςθσ. Θ ζρευνα ιταν ποιοτικι και εφαρμόςτθκε ςε μία ομάδα 

πζντε μακθτϊν τθσ τ’ τάξθσ δθμοτικοφ ςχολείου τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ 

Φλϊρινασ. Αρχικόσ ςτόχοσ ιταν θ ανάδειξθ των ιδεϊν των μακθτϊν, όςον αφορά 

τισ διαςτάςεισ και τισ ιδιότθτεσ τθσ κλίμακασ Νάνο και ςτθ ςυνζχεια θ διερεφνθςθ 

των διαφόρων και ποικίλων εφαρμογϊν τθσ ςτθν κακθμερινι ηωι των ανκρϊπων, 

με αποτζλεςμα τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν ηωισ τουσ, τθν εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ 

και τθν αναβάκμιςθ των υλικϊν. Πιο ςυγκεκριμζνα, θ ζρευνα επικεντρϊκθκε ςτθν 

ειςαγωγι τθσ Ν – ΕΣ ςε ςυςτιματα παραγωγισ και μεταφοράσ ενζργειασ με τθν 

αξιοποίθςθ τθσ θλιακισ ενζργειασ. Μελετικθκε ο τρόποσ λειτουργίασ των θλιακϊν 

κυττάρων φωτοευαίςκθτθσ βαφισ ςε ςφγκριςθ με τα ςυμβατικά φωτοβολταϊκά 

ςυςτιματα. Οι μακθτζσ καταςκεφαςαν και παρουςίαςαν ςτο 4ο Φεςτιβάλ Φυςικϊν 

Επιςτθμϊν ζνα μοντζλο τραπεηιοφ με θλιακά κφτταρα φωτοευαίςκθτθσ βαφισ.  

 

Λζξεισ κλειδιά 

Ν–ΕΣ και ενζργεια, κλίμακα Νάνο, θλιακά κφτταρα φωτοευαίςκθτθσ βαφισ, 

πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, Φεςτιβάλ Φυςικϊν Επιςτθμϊν 

 

Abstract 

This survey was conducted with basic aim the connection of Nanoscience and 

Nanotechnology (NST) with the thematic unit of energy in elementary school, in non 

– formal learning environments. The study was qualitative and was applied to a 

group of five students, who were in the sixth grade of the elementary school in the 

wider region of Florina. The original goal was the promotion of the ideas the 

students had concerning the dimensions and properties of Nano – scale and then the 

exploring of the different and varied applications in everyday life thus improving 

their living conditions, the evolution of technology and the upgrading of materials. 

More specifically, the survey was focused on the introduction of Nanoscience and 

Nanotechnology (NST) in energy production and transport systems with the use of 

solar energy. The way of operation of dye ‐ sensitized solar cells – DSSCs was studied 

and compared to conventional photovoltaic systems. Students constructed and 

presented at the 4th Science Festival a model of a table with dye ‐ sensitized solar 

cells – DSSCs.  

 

Key – words  
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Πρόλογοσ 

 

Σο κζμα τθσ παροφςασ εργαςίασ εντάςςεται ςτα πλαίςια του 4ου Φεςτιβάλ Φυςικϊν 

Επιςτθμϊν και ςχετίηεται με τθν ειςαγωγι τθσ Ν – ΕΣ ςτθν πρωτοβάκμια 

εκπαίδευςθ και πιο ςυγκεκριμζνα αναφζρεται ςτθ ςφνδεςθ τθσ Ν – ΕΣ με τθ 

κεματικι ενότθτα τθσ ενζργειασ. το ςθμείο αυτό κρίνεται απαραίτθτο να 

ευχαριςτιςω όςουσ βοικθςαν άμεςα ι ζμμεςα ςτθν εκπόνθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

εργαςίασ.  

Θα ικελα κατ’ αρχιν να ευχαριςτιςω βακφτατα τθν κακθγιτριά μου κ. Άννα 

πφρτου,  που με ενζπνευςε, με εμπιςτεφτθκε και με ειςιγαγε ςτον κόςμο τθσ 

νανοτεχνολογίασ αρχικά ωσ μακθτευόμενθ και ςτθ ςυνζχεια ωσ εκπαιδευτικό, 

επιβλζποντασ και ςτθρίηοντασ τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία που πραγματοποίθςα 

από τθν αρχι μζχρι το τζλοσ.  

Επίςθσ, κα ικελα να ευχαριςτιςω τον λζκτορα του Πανεπιςτθμίου δυτικισ 

Μακεδονίασ κ. Μαλανδράκθ Γεϊργιο, για τισ πολφτιμεσ γνϊςεισ που μου μετζδωςε 

όςον αφορά τα ηθτιματα τθσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ και τθσ αειφόρου 

ανάπτυξθσ.  

Ακόμθ, ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ ςτον υποψιφιο διδάκτορα του Πανεπιςτθμίου 

δυτικισ Μακεδονίασ κ. Λεωνίδα Μάνου για τθν εμπιςτοςφνθ, τθν υπομονι και τθν 

πολφτιμθ βοικεια και κακοδιγθςθ που μου ζδωςε κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

ερευνθτικισ και εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.  

Θα ικελα επίςθσ να ευχαριςτιςω τον μεταπτυχιακό φοιτθτι του Πανεπιςτθμίου 

δυτικισ Μακεδονίασ τζργιο Γκίτςα, για τισ διευκρινιςεισ και τισ ςυμβουλζσ που 

μου ζδωςε ςε διάφορεσ δυςκολίεσ που ςυνάντθςα κατά τθν ερευνθτικι διαδικαςία.  

Θα ικελα, τζλοσ, να ευχαριςτιςω τουσ γονείσ μου και τα αδζρφια μου, για τθν 

υποςτιριξθ που μου ζδιναν όλα αυτά τα χρόνια των ςπουδϊν μου.  
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Ειςαγωγι 

 

3.1. Η Ειςαγωγι τθσ Ν – ΕΤ ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ 

 

Θ ςυγκεκριμζνθ βιβλιογραφία ςχετίηεται με τθν ειςαγωγι τθσ νανοτεχνολογίασ 

ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ και πιο ςυγκεκριμζνα με τισ ιδιότθτεσ και τα 

αποτελζςματα που μπορεί να επιφζρει ςτον τομζα τθσ ενζργειασ. φμφωνα με το 

Διεκνζσ Δίκτυο Τποδομϊν Νανοτεχνολογίασ (National Nanotechnology 

Infrastructure Network – Serving Nanoscale Science, Engineering and Technology - 

http://nnin.org/education-training/k-12-teachers/nanotechnology-curriculum), το 

οποίο αναφζρεται ςτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (curriculum) και τισ 

δραςτθριότθτεσ (activities) που μποροφν να εφαρμοςτοφν ςτθν πρωτοβάκμια και 

δευτεροβάκμια  εκπαίδευςθ (K – 12), θ Ν – ΕΣ είναι ζνασ αναδυόμενοσ 

διεπιςτθμονικόσ κλάδοσ μζςα ςτον οποίο περιλαμβάνονται οι φυςικζσ επιςτιμεσ, θ 

χθμεία, θ βιολογία, οι περιβαλλοντικζσ επιςτιμεσ και θ μθχανικι. Θ Ν – ΕΣ ςυνδζει 

αυτοφσ τουσ κλάδουσ, γεγονόσ που ωκεί τουσ μακθτζσ ςτο να αναπτφξουν και να 

κατανοιςουν τθν αλλθλεπίδραςθ που υπάρχει ανάμεςα ςε όλα τα πεδία των 

κετικϊν επιςτθμϊν. Πολλοί εκπαιδευτικοί ζχουν αμφιςβθτιςει τθν ζνταξθ και 

ενςωμάτωςθ τθσ Ν – ΕΣ ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ με βαςικό επιχείρθμα τθ 

δυςκολία αντίλθψθσ και κατανόθςθσ τθσ ατομικισ και μοριακισ κλίμακασ από 

μακθτζσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. ε γενικζσ γραμμζσ, 

θ Ν – ΕΣ «ταιριάηει» ςτο τρζχον πρόγραμμα ςπουδϊν τθσ επιςτιμθσ, διότι 

ςτθρίηεται ςε πολυάρικμεσ επιςτθμονικζσ ζννοιεσ και διαδικαςίεσ, οι οποίεσ 

αποτελοφν μζροσ των Εκνικϊν Προτφπων τθσ Επιςτθμονικισ Εκπαίδευςθσ (National 

Science Education Standards, 1996)1. υνοψίηοντασ, παρακάτω παρουςιάηεται το 

πϊσ θ επιςτιμθ τθσ νανοκλίμακασ μπορεί να επιτευχκεί ςφμφωνα με τα Εκνικά 

Επιςτθμονικά Πρότυπα (National Science Standards): 

Περιεχόμενο των Επιςτθμονικϊν Προτφπων ςε μακθτζσ προςχολικισ θλικίασ 

(Science Content Standards K – 4)  

ε αυτό το επίπεδο, οι μακθτζσ μπορεί να μθν είναι ικανοί να κατανοιςουν τισ 

ζννοιεσ των ατόμων και των μορίων, αλλά οικοδομοφνται τα κεμζλια για τθν πιο 

προθγμζνθ κατανόθςθ τθσ επιςτιμθσ ςτο γυμνάςιο και το λφκειο. θμαντικά 

κζματα που πρζπει να διευκετθκοφν ςε αυτό το επίπεδο περιλαμβάνουν οριςμζνα 

πρότυπα όπωσ: 

- Θ επιςτιμθ ωσ ερευνθτικι διαδικαςία (Science as Inquiry), θ οποία 

ςχετίηεται με τθν ικανότθτα εκτζλεςθσ και κατανόθςθσ τθσ επιςτθμονικισ 

ζρευνασ. 

                                                           
1
 http://www.nap.edu/read/4962/chapter/1#ii  

http://nnin.org/education-training/k-12-teachers/nanotechnology-curriculum
http://www.nap.edu/read/4962/chapter/1#ii
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- Φυςικζσ Επιςτιμεσ (Physical Science), ςυμπεριλαμβανομζνων των ιδιοτιτων 

των αντικειμζνων και υλικϊν, τθσ κζςθσ και κίνθςθσ των αντικειμζνων και 

του φωτόσ, τθσ κερμότθτασ και τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ. 

- Επιςτιμθ τθσ φφςθσ (Life Science), θ οποία αναφζρεται ςτουσ οργανιςμοφσ 

και το περιβάλλον. 

- Επιςτιμθ και τεχνολογία (Science and Technology), όπου γίνεται θ διάκριςθ 

μεταξφ φυςικϊν και τεχνιτϊν αντικειμζνων, ενιςχφεται θ ικανότθτα 

τεχνολογικοφ ςχεδιαςμοφ και κατανόθςθσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ 

τεχνολογίασ. 

- Επιςτιμθ ςε προςωπικζσ και κοινωνικζσ προοπτικζσ (Science in Personal and 

Social Perspectives). χετίηεται με τισ αλλαγζσ που ςυμβαίνουν ςτο 

περιβάλλον, τθν επιςτιμθ και τθν τεχνολογία ςε τοπικό επίπεδο. 

- Ιςτορία και φφςθ τθσ επιςτιμθσ (History and Nature of Science), όπου 

παρουςιάηεται θ επιςτιμθ ωσ μία ανκρϊπινθ προςπάκεια. 

 

Περιεχόμενο των Επιςτθμονικϊν Προτφπων ςε μακθτζσ θλικίασ 5-8 ετϊν (Science 

Content Standards 5 – 8) 

ε αυτό το ςτάδιο, οι μακθτζσ αρχίηουν να κατανοοφν τισ ζννοιεσ τθσ φυςικισ ςε 

ζνα υψθλότερο επίπεδο και είναι ςε κζςθ να εκτελοφν πειράματα και να αναηθτοφν 

πλθροφορίεσ για τθν κατανόθςθ αυτϊν των εννοιϊν. Ενϊ παράλλθλα οι μακθτζσ 

μεςαίου επιπζδου (middle – level students) δεν είναι ακόμθ ςε κζςθ να 

κατανοιςουν τον κόςμο των ατόμων και των μορίων, μποροφν να αναπτφξουν τθ 

γνϊςθ ςχετικά με τα χαρακτθριςτικά των υλικϊν τα οποία αποτελοφν ζνα βαςικό 

ρόλο ςτθν κατανόθςθ τθσ επιςτιμθσ ςτο επίπεδο τθσ νανοκλίμακασ. Σο διδακτικό 

υλικό του προγράμματοσ ςπουδϊν (curriculum), μπορεί να περιλαμβάνει 

πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ Ν – ΕΣ, οι οποίεσ ακολουκοφν ςυγκεκριμζνα πρότυπα 

όπωσ: 

- Θ επιςτιμθ ωσ ερευνθτικι διαδικαςία (Science as Inquiry), θ οποία 

ςχετίηεται με τθν ικανότθτα εκτζλεςθσ και κατανόθςθσ τθσ επιςτθμονικισ 

ζρευνασ. 

- Φυςικζσ Επιςτιμεσ (Physical Science), οι οποίεσ περιλαμβάνουν τισ ιδιότθτεσ 

και τισ αλλαγζσ των ιδιοτιτων ςτθν φλθ και το φωσ , κακϊσ και τθ μεταφορά 

τθσ ενζργειασ. 

- Επιςτιμθ τθσ φφςθσ (Life Science), θ οποία αναφζρεται ςτθ δομι και τθ 

λειτουργία των ςυςτθμάτων διαβίωςθσ, τθ ρφκμιςθ, τθ ςυμπεριφορά και τα 

οικοςυςτιματα. 

- Επιςτιμθ και τεχνολογία (Science and Technology), θ οποία 

ςυμπεριλαμβάνει τθν ικανότθτα τεχνολογικοφ ςχεδιαςμοφ και τθν 

κατανόθςθ ςχετικά με τθν επιςτιμθ και τθν τεχνολογία. 

- Επιςτιμθ ςε προςωπικζσ και κοινωνικζσ προοπτικζσ (Science in Personal and 

Social Perspectives), όπου γίνεται αναφορά ςτουσ πλθκυςμοφσ, ςτουσ 
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πόρουσ και τα περιβάλλοντα , ςτουσ κινδφνουσ και τα οφζλθ κακϊσ επίςθσ 

και ςτον ρόλο τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνολογίασ ςτθν κοινωνία. 

- Ιςτορία και φφςθ τθσ επιςτιμθσ (History and Nature of Science), όπου 

παρουςιάηεται θ επιςτιμθ ωσ μία ανκρϊπινθ ενζργεια. Περιλαμβάνει 

επίςθσ τθ φφςθ και τθν ιςτορία τθσ επιςτιμθσ. 

 

Περιεχόμενο των Επιςτθμονικϊν Προτφπων ςε μακθτζσ θλικίασ 9 – 12 ετϊν (Science 

Content Standards 9 – 12) 

το ςυγκεκριμζνο επίπεδο οι μακθτζσ αναπτφςςουν ζνα πλοφςιο γνωςτικό 

υπόβακρο ςχετικά με τισ φυςικζσ επιςτιμεσ και τισ επιςτιμεσ τθσ ηωισ (physical and 

life sciences). Διερευνοφν τθ γνϊςθ που απζκτθςαν ςε προθγοφμενεσ τάξεισ με 

ςκοπό να κατανοιςουν τισ μικροςκοπικζσ δομζσ των υλικϊν και των ουςιϊν. Οι 

χθμικζσ αλλθλεπιδράςεισ, θ δομι και θ λειτουργία των κυττάρων αποτελοφν όλα 

μζροσ του προγράμματοσ ςπουδϊν. Θ Ν – ΕΣ μπορεί να ενςωματωκεί με ποικίλουσ 

τρόπουσ ςτθ διδακτζα φλθ του γυμναςίου, λόγω τθσ διεπιςτθμονικισ φφςθσ και τισ 

ςχζςεισ τθσ με τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ επιςτιμθσ που διδάχκθκαν ςτισ 

προθγοφμενεσ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ και κυρίωσ ςτθν θλικιακι βακμίδα των 9 

– 12 ετϊν.  

- Θ επιςτιμθ ωσ ερευνθτικι διαδικαςία (Science as Inquiry), θ οποία 

ςχετίηεται με τθν ικανότθτα εκτζλεςθσ και κατανόθςθσ ςχετικά με τθν 

επιςτθμονικι ζρευνα. 

- Φυςικζσ Επιςτιμεσ (Physical Science), οι οποίεσ αναφζρονται ςτθ δομι των 

ατόμων, τθ δομι και τισ ιδιότθτεσ των υλικϊν, τισ χθμικζσ αντιδράςεισ, τισ 

ιδιότθτεσ του φωτόσ, τισ ιδιότθτεσ και τθ διατιρθςθ τθσ ενζργειασ, τισ 

αλλθλεπιδράςεισ τθσ ενζργειασ και των υλικϊν. 

- Επιςτιμθ τθσ φφςθσ (Life Science), όπου ςυμπεριλαμβάνονται οι ζννοιεσ του 

κυττάρου, τθσ φλθσ, τθσ ενζργειασ, τθσ οργάνωςθσ των ηωντανϊν 

ςυςτθμάτων, τθσ ςυμπεριφοράσ των οργανιςμϊν και τθσ μοριακισ βάςθσ 

τθσ κλθρονομικότθτασ. 

- Επιςτιμθ και τεχνολογία (Science and Technology), θ οποία 

ςυμπεριλαμβάνει τθν ικανότθτα τεχνολογικοφ ςχεδιαςμοφ και τθν 

κατανόθςθ ςχετικά με τθν επιςτιμθ και τθν τεχνολογία. 

- Επιςτιμθ ςε προςωπικζσ και κοινωνικζσ προοπτικζσ (Science in Personal and 

Social Perspectives), ςυμπεριλαμβανομζνων των φυςικϊν πόρων, τθσ 

ποιότθτασ του περιβάλλοντοσ , των φυςικϊν και ανκρωπογενϊν κινδφνων, 

τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνολογίασ ςε τοπικζσ, εκνικζσ και παγκόςμιεσ 

προκλιςεισ. 

- Ιςτορία και φφςθ τθσ επιςτιμθσ (History and Nature of Science), όπου 

παρουςιάηεται θ επιςτιμθ ωσ μία ανκρϊπινθ ενζργεια. χετίηεται επίςθσ με 

τθ φφςθ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ και τισ ιςτορικζσ προοπτικζσ. 
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3.2. Η ενζργεια ςτθν κλίμακα Νάνο 

 

-  Πθγζσ ενζργειασ – Ενεργειακό πρόβλθμα 

Θ ενζργεια αποτελεί κακοριςτικό παράγοντα για τθν εξζλιξθ τθσ ανκρωπότθτασ 

κακϊσ ςυμβάλλει ςτθν πρόοδο, τθν ευθμερία και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ 

που επιδιϊκεται μζςω τθσ ανάπτυξθσ (Κόκκορθσ, 2013).  

Οι ενεργειακζσ ανάγκεσ του ανκρϊπου, μζχρι τισ αρχζσ του 19ου αιϊνα, 

καλφπτονταν, αποκλειςτικά, μζςα από τθ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ 

όπωσ θ αιολικι (ανεμόμυλοι), θ υδραυλικι (νερόμυλοι) κ.τ.λ. Όμωσ, λόγω τθσ 

βιομθχανικισ επανάςταςθσ ςτισ αρχζσ του 19ου αιϊνα με τθσ ευρεία χριςθ τθσ 

ατμομθχανισ, τθσ λειτουργίασ των πρϊτων εργοςταςίων παραγωγισ θλεκτρικισ 

ενζργειασ με καφςθ άνκρακα ςτθ ςυνζχεια και αργότερα τθσ ανακάλυψθσ τθσ 

μθχανισ εςωτερικισ καφςθσ ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα, θ εξόρυξθ και χριςθ 

ορυκτϊν καυςίμων (γαιάνκρακασ, πετρζλαιο, φυςικό αζριο) πιρε εκτεταμζνεσ 

διαςτάςεισ. τα μζςα του 20οφ αιϊνα ανακαλφφκθκε και ξεκίνθςε θ χριςθ τθσ 

πυρθνικισ ενζργειασ, μιασ ιδιαίτερα αμφιλεγόμενθσ μορφισ ενζργειασ2 (Κόκκορθσ, 

2013). 

τον 21ο αιϊνα οι ανκρϊπινεσ ανάγκεσ βαςίηονται ςτθ χριςθ μθ ανανεϊςιμων 

πθγϊν ενζργειασ. Μερικζσ από αυτζσ τισ πθγζσ είναι οι γαιάνκρακεσ (γραφίτθσ, 

ανκρακίτθσ, λικάνκρακασ, λιγνίτθσ, τφρφθ), το πετρζλαιο και το φυςικό αζριο. Σα 

ςυγκεκριμζνα καφςιμα αναφζρονται και ωσ ςυμβατικά καφςιμα3 (Κόκκορθσ, 2013). 

Θ εκτεταμζνθ χριςθ μθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ δεν μπορεί να ςυνεχιςτεί 

και για τα επόμενα χρόνια, διότι κα υπάρξουν ςοβαρζσ περιβαλλοντικζσ, κοινωνικζσ 

και οικονομικζσ επιπτϊςεισ. Θ ςυνεχισ αφξθςθ του πλθκυςμοφ, θ αφξθςθ τθσ 

βιομθχανικισ ζνταςθσ και των μεταφορϊν, θ βελτίωςθ του βιοτικοφ επιπζδου του 

ανκρϊπου κ.τ.λ., ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν παράλλθλθ αφξθςθ των ενεργειακϊν 

αναγκϊν. Ακόμθ, λόγω τθσ εξάντλθςθσ των αποκεμάτων ορυκτϊν καυςίμων, των 

περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων και των προβλθμάτων ςτθν ανκρϊπινθ υγεία, ωσ 

αποτζλεςμα τθσ καφςθσ ορυκτϊν καυςίμων, κακϊσ επίςθσ και τθσ οικονομικισ 

εξάρτθςθσ των χωρϊν από τισ χϊρεσ παραγωγισ ορυκτϊν καυςίμων κακίςταται 

αναγκαία θ μείωςθ τθσ εκμετάλλευςθσ των μθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και θ 

προςζγγιςθ μιασ αειφόρουσ (βιϊςιμθσ) ανάπτυξθσ4 (Κόκκορθσ, 2013). 

 

- Παραγωγι θλεκτριςμοφ μζςα από διάφορεσ μορφζσ ενζργειασ  

 

                                                           
2
 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τθν ενζργεια, http://www.cie.org.cy/sxoliko.html#main1  

3
 ΚΑΠΕ (Κζντρο Ανανεϊςιμων Πθγϊν και Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ), 

http://www.cres.gr/kape/energeia_politis/energeia_politis.htm  
4
 φγχρονεσ ενεργειακζσ προκλιςεισ, http://www.cie.org.cy/sxoliko.html#menu1‐2‐4  

http://www.cie.org.cy/sxoliko.html#main1
http://www.cres.gr/kape/energeia_politis/energeia_politis.htm
http://www.cie.org.cy/sxoliko.html#menu1‐2‐4
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Ο θλεκτριςμόσ αποτελεί μία δευτερογενι μορφι ενζργειασ διότι δεν ςυναντάται 

ςτθ φφςθ με άμεςο τρόπο αλλά είναι το αποτζλεςμα μετατροπισ ποικίλων 

πρωτογενϊν μορφϊν ενζργειασ. Χρθςιμοποιείται, εφαρμόηεται και αξιοποιείται ςε 

μεγάλο βακμό ςτθν κακθμερινότθτα των ανκρϊπων. Παράγεται ςε ςθμεία 

απομακρυςμζνα και μεταφζρεται εφκολα ςε οποιοδιποτε ςθμείο. Θ θλεκτρικι 

ενζργεια, κατά τθν κατανάλωςι τθσ δεν παρουςιάηει επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον 

και ταυτόχρονα χαρακτθρίηεται από αςφάλεια, οικονομικότθτα και υψθλι 

ποιότθτα5 (Κόκκορθσ, 2013).  

Θ θλεκτρικι ενζργεια παράγεται από διάφορεσ ενεργειακζσ πθγζσ, ςυμβατικζσ 

(μετατροπι τθσ κερμικισ ενζργειασ κατά τθν καφςθ ορυκτϊν καυςίμων όπωσ είναι 

το πετρζλαιο, το φυςικό αζριο και ο λιγνίτθσ, πυρθνικι ενζργεια ςε πυρθνικοφσ 

αντιδραςτιρεσ) ι ανανεϊςιμεσ (αιολικι, θλιακι, υδροθλεκτρικι, γεωκερμικι, 

ενζργεια βιομάηασ, κ.α.)6 (Κόκκορθσ, 2013).  

 

Εικόνα 1: Ενεργειακοί πόροι για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ7 (Κόκκορθσ, 

2013) 

- Περιβαλλοντικό πρόβλθμα  

Λόγω τθσ εξόρυξθσ των ςυμβατικϊν καυςίμων επζρχονται πολλά περιβαλλοντικά 

προβλιματα κακϊσ ρυπαίνονται το ζδαφοσ, τα φδατα και θ ατμόςφαιρα του 

πλανιτθ. Οι εξορφξεισ και οι αναςκαφζσ ςτα ορυχεία, θ άντλθςθ φυςικοφ αερίου 

και πετρελαίου από καλάςςιεσ και εδαφικζσ περιοχζσ, οι γεωτριςεισ κακϊσ επίςθσ 

και τα ατυχιματα που ςυμβαίνουν κατά τθν εξόρυξθ και μεταφορά διάφορων 

                                                           
5
 Ιςτορία τθσ τεχνολογίασ : Θλεκτρικι ενζργεια, http://sfrang.com/historia/selida604.htm#1  

6
 Περιβάλλον και διαχείριςθ ενζργειασ, http://www.allaboutenergy.gr  

7
 Μαρία Λοϊηίδου‐Μαλαμι, ‘’Ενεργειακζσ προοπτικζσ και περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ 

ςτον τομζα τθσ θλεκτροπαραγωγισ’’, Σομζασ Χθμικϊν Επιςτθμϊν, χολι Χθμικϊν 
μθχανικϊν ΕΜΠ 

http://sfrang.com/historia/selida604.htm#1
http://www.allaboutenergy.gr/
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ορυκτϊν καυςίμων προκαλοφν μεγάλθ ρφπανςθ ςτο περιβάλλον και υπάρχουν οι 

αντίςτοιχεσ επιπτϊςεισ ςτθν ανκρϊπινθ υγεία8 (Κόκκορθσ, 2013). 

Κατά τθν καφςθ των ορυκτϊν καυςίμων παράγονται διάφορα επικίνδυνα και 

επιβλαβι αζρια όπωσ:  

 το διοξείδιο του άνκρακα (CO2) 

 το διοξείδιο του κείου (SO2) 

 το διοξείδιο του αηϊτου (NO2) 

 το μεκάνιο (CH4)  

 οι χλωροφκοράνκρακεσ (CFC) 

 διάφορεσ ραδιενεργζσ ουςίεσ.  

Κατά τθν καφςθ γαιανκράκων παράγεται μεγάλθ ποςότθτα τζφρασ θ οποία 

προκαλεί μεγάλθ επιβάρυνςθ ςτο περιβάλλον. Σο ζδαφοσ, τα φδατα και τθν 

ατμόςφαιρα ρυπαίνουν επίςθσ θ χθμικι βιομθχανία και τα διυλιςτιρια με τα τοξικά 

απόβλθτα που παράγονται από τθν καφςθ των ορυκτϊν καυςίμων9 (Κόκκορθσ, 

2013).  

H αφξθςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ διοξειδίου του άνκρακα (CO2) ςτθν ατμόςφαιρα 

αποτελεί ζνα ανθςυχθτικό φαινόμενο για το περιβάλλον κακϊσ δθμιουργείται και 

οξφνεται το φαινόμενο του κερμοκθπίου, που ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν 

υπερκζρμανςθ του πλανιτθ και τθν κλιματικι αλλαγι. Κάκε χρόνο, 21,3 

εκατομμφρια τόνοι διοξειδίου του άνκρακα παράγονται λόγω τθσ καφςθσ των 

ορυκτϊν καυςίμων εκ των οποίων το 1 / 2 μπορεί και απορροφάται από τθ 

βιόςφαιρα τθσ γθσ ενϊ το υπόλοιπο μζροσ παραμζνει ςτθν ατμόςφαιρα10 

(Κόκκορθσ, 2013).  

τθν κατθγορία των περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων λόγω τθσ χριςθσ ςυμβατικϊν 

καυςίμων ςυμπεριλαμβάνονται και θ εξαςκζνθςθ τθσ ςτοιβάδασ του όηοντοσ ςτθν 

ατμόςφαιρα, το φωτοχθμικό νζφοσ, θ μόλυνςθ του υδροφόρου ορίηοντα και του 

εδάφουσ, θ όξινθ βροχι και διάφορεσ άλλεσ οικολογικζσ καταςτροφζσ λόγω 

ατυχθμάτων11 (Κόκκορθσ, 2013). 

 

- Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ (ΑΠΕ) 

Οι ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ (ΑΠΕ) βαςίηονται ςε φυςικζσ διαδικαςίεσ 

εκμετάλλευςθσ των φυςικϊν πόρων που υπάρχουν ςε αφκονία ςτο περιβάλλον και 

                                                           
8
 http://en.wikipedia.org/wiki/Fossil_fuel  

9
 Περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ από τθ χριςθ ορυκτϊν καυςίμων 

https://docs.google.com/presentation/d/1csnBmTOg9DVnKNJXSxbfBR7lSk0W1rN4GdDQZTfh_ 
U/edit?pli=1#slide=id.p5  
10

 Greenhouse Gases, Climate Change, and Energy, 
http://www.eia.gov/oiaf/1605/ggccebro/chapter1.html  
11

 E. Serrano, G. Rus, J. G.‐Martinez, Nanotechnology for sustainable energy, Renewable 
and Sustainable Energy Reviews 13 (2009) 2373‐2384  

http://en.wikipedia.org/wiki/Fossil_fuel
http://www.eia.gov/oiaf/1605/ggccebro/chapter1.html
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κεωροφνται ανεξάντλθτεσ διότι ανανεϊνονται μζςω του φυςικοφ κφκλου12. Μία 

από τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ είναι θ θλιακι, θ οποία αξιοποιείται είτε από 

κερμικζσ είτε από φωτοβολταϊκζσ εφαρμογζσ με ςκοπό τθν παραγωγι θλεκτρικοφ 

ρεφματοσ (Κόκκορθσ, 2013).   

Σα φωτοβολταϊκά θλιακά ςυςτιματα αποτελοφν τον πιο γνωςτό και διαδεδομζνο 

τρόπο μετατροπισ τθσ θλιακισ ενζργειασ ςε θλεκτριςμό. Θ μετατροπι 

πραγματοποιείται άμεςα κακϊσ οι λειτουργίεσ των φωτοβολταϊκϊν ςτοιχείων 

βαςίηονται ςτο φωτοβολταϊκό φαινόμενο, που ςχετίηεται με τθ μετατροπι τθσ 

θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ ςε θλεκτρικό ρεφμα. Σα φωτοβολταϊκά θλιακά 

ςτοιχεία περιζχουν θμιαγϊγιμο υλικό, όπωσ το πυρίτιο που είναι το πιο 

διαδεδομζνο. τθν εμπρόσ και τθν πίςω όψθ του φωτοβολταϊκοφ είναι 

προςαρμοςμζνα θλεκτρόδια. Σα θλεκτρόνια μποροφν να κινοφνται ςχετικά 

ελεφκερα μζςα ςτον θμιαγωγό. Διεγείρονται από τα φωτόνια τθσ προςπίπτουςασ 

θλιακισ ακτινοβολίασ (ελευκζρωςθ θλεκτρονίων ςκζνουσ από μερικοφσ δεςμοφσ). 

Λόγω τθσ κίνθςθσ των ελεφκερων θλεκτρονίων δθμιουργείται μία διαφορά 

δυναμικοφ (θλεκτρικι τάςθ) μεταξφ των εμπρόσ και των πίςω θλεκτροδίων13 14. 

Αυτι θ διαφορά δυναμικοφ παράγει θλεκτρικό ρεφμα, όταν τα θλεκτρόδια 

ςυνδεκοφν με κάποιο αγωγό (π.χ. δίκτυο) (Κόκκορθσ, 2013).  

Θ κυριότερθ εφαρμογι των φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων είναι θ ςφνδεςι τουσ ςτο 

δίκτυο θλεκτρικισ ενζργειασ. Επίςθσ, ςυμβάλλουν και ςτθν κάλυψθ ενεργειακϊν 

αναγκϊν διαφόρων επιςτθμονικϊν ςυςκευϊν όπωσ οι δορυφόροι, ςτθν κίνθςθ 

ελαφρϊν οχθμάτων όπωσ τα θλιακά αυτοκίνθτα, ςτθ λειτουργία απομονωμζνων 

εγκαταςτάςεων όπωσ οι φάροι, ςτθν παροχι ενζργειασ ςε μικρζσ απομονωμζνεσ 

κατοικίεσ. Σα κφρια χαρακτθριςτικά των φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων είναι: 

 Άμεςθ και απευκείασ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ, ακόμθ και ςε μικρζσ 

κλίμακεσ. 

 Εφκολθ χριςθ και τοποκζτθςθ των μικρϊν ςυςτθμάτων φωτοβολταϊκϊν από 

τουσ ίδιουσ τουσ χριςτεσ. 

 Σοποκετοφνται ςε οποιοδιποτε μζροσ, ακόμθ και ςτα κζντρα των πόλεων, 

χωρίσ να προςβάλλουν αιςκθτικά το περιβάλλον. 

 Μποροφν να ςυνδυαςτοφν με άλλεσ πθγζσ ενζργειασ (υβριδικά ςυςτιματα, 

δθλαδι ςυςτιματα που ςυνδυάηουν τθν παραγωγι ενζργειασ από 

φωτοβολταϊκά, κακϊσ και παραγωγι ενζργειασ από μια άλλθ πθγι π.χ. μια 

ανεμογεννιτρια). 

 Ζχουν δυνατότθτα επζκταςθσ. Δθλαδι μποροφν να επεκτακοφν ςε 

μεταγενζςτερθ φάςθ για να αντιμετωπίςουν αυξθμζνεσ ενεργειακζσ 

ανάγκεσ, χωρίσ μετατροπι του αρχικοφ ςυςτιματοσ. 

                                                           
12

 ΚΑΠΕ (Κζντρο Ανανεϊςιμων Πθγϊν και Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ), 
http://www.cres.gr/kape/energeia_politis/energeia_politis.htm  
13

 Περιβάλλον και διαχείριςθ ενζργειασ, http://www.allaboutenergy.gr  
14

 Κωνςταντίνοσ Καγκαράκθσ, Κακθγθτισ Ε.Μ.Πολυτεχνείου, ‘’Φωτοβολταϊκι 
Σεχνολογία’’ 

http://www.cres.gr/kape/energeia_politis/energeia_politis.htm
http://www.allaboutenergy.gr/
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 Είναι ακόρυβα, δεν εκπζμπουν ρφπουσ και ςυνεπϊσ δεν επιβαρφνουν και 

δεν μολφνουν το περιβάλλον. 

 Σα ζξοδα για τθ ςυντιρθςι τουσ είναι ςχεδόν μθδενικά. 

 Τπάρχει αξιοπιςτία κατά τθ λειτουργία τουσ και ζχουν μεγάλθ διάρκεια 

ηωισ.  

 

- Η ζννοια τθσ Ν – ΕΤ  

Οι λζξεισ «Νανοεπιςτιμθ» και «Νανοτεχνολογία» περιζχουν το πρόκεμα «Νάνο» 

(“Nano”), το οποίο προζρχεται από τθν ελλθνικι λζξθ «νάνοσ» και ςυνδζεται με 

διαςτάςεισ τθσ τάξθσ μεγζκουσ του ενόσ διςεκατομμυριοςτοφ του μζτρου (10-9 m), 

που επιςτθμονικά αναφζρεται ωσ νανόμετρο (nanometer, ςφμβολο nm). Οι 

διαςτάςεισ τθσ τάξθσ μεγζκουσ του νανόμετρου αναφζρονται ςτθν κλίμακα των 

ατόμων, των μορίων και των μοριακϊν δομϊν (νανοκλίμακα). Για να αντιλθφκοφμε 

καλφτερα τι μεγζκθ αντιπροςωπεφουν αυτζσ οι διαςτάςεισ, αξίηει να αναφερκεί ότι 

μια ανκρϊπινθ τρίχα ζχει πάχοσ περίπου ίςο με 100,000 nm15 16 17. Θ Ν – ΕΣ 

αςχολείται με υλικά και δομζσ που ζχουν διαςτάςεισ νανοκλίμακασ18 (Κόκκορθσ, 

2013).  

Θ Ν – ΕΣ ςχετίηεται με τισ επιςτθμονικζσ αρχζσ και τισ ιδιότθτεσ των υλικϊν ςτο 

επίπεδο τθσ νανοκλίμακασ19. Όπωσ αναφζρει ο Κόκκορθσ (2013) «θ νανοεπιςτιμθ 

είναι θ διερεφνθςθ, θ κατανόθςθ, θ μελζτθ των αλλθλεπιδράςεων, θ παρατιρθςθ, 

θ μζτρθςθ και ο ζλεγχοσ τθσ φλθσ ςε κλίμακα ατόμων, μορίων και μοριακϊν 

δομϊν»20 21. το πεδίο τθσ νανοκλίμακασ, λόγω τθσ διαφοράσ μεγζκουσ, οι 

λειτουργίεσ και οι ιδιότθτεσ των υλικϊν διαφζρουν απ’ ότι ςτο πεδίο τθσ 

μακροκλίμακασ και τθσ μικροκλίμακασ22 23. Αυτζσ οι καινοτόμεσ ιδιότθτεσ τθσ 

                                                           
15

 nanoScience Instruments, http://www.nanoscience.com/education/overview.html  
16

 ‘’Ειςαγωγι ςτθν Μικρο και Νανο Θλεκτρονικι: Εφαρμογζσ ςτα Τπολογιςτικά 
υςτιματα’’, Νίκοσ Κονοφάοσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ ςτθν χολι Θετικϊν Επιςτθμϊν του 
Πανεπιςτθμίου Αιγαίου. 
17

 Κ. Α. Χαριτίδθσ, Κακθγθτισ, ‘’Νανοδομζσ & Νανοχλικά: Παρουςιάςεισ – Σεχνικζσ 
Ανάπτυξθσ & Χαρακτθριςμοφ Νανοχλικϊν’’, χολι Χθμικϊν Μθχανικϊν, ΕΜΠ, Σομζασ III: 
Επιςτιμθσ & Σεχνικισ των Τλικϊν. 
http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1005/document/%D0%E1%F1%EF%F5%F3%E9%DC 
%F3%E5%E9%F2_pdf/Presentation_N%26N.pdf  
18

 T. Braun, A. Schubert, S. Zsindely, ‘’Nanoscience and Nanotechnology on the balance’’, 
Scientometrics Vol.38, No.2 (1997) 321‐325  
19

 ‘’Ειςαγωγι ςτθν Μικρο και Νανο Θλεκτρονικι: Εφαρμογζσ ςτα Τπολογιςτικά 
υςτιματα’’, Νίκοσ Κονοφάοσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ ςτθν χολι Θετικϊν Επιςτθμϊν του 
Πανεπιςτθμίου Αιγαίου. 
20

 τ. Λογοκετίδθσ, ‘’Νανοτεχνολογία και Ενεργειακζσ Εφαρμογζσ’’, Σμιμα Φυςικισ, 
Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ 
21

 Κ. Α. Χαριτίδθσ, Κακθγθτισ, ‘’Νανοδομζσ & Νανοχλικά: Παρουςιάςεισ – Σεχνικζσ 
Ανάπτυξθσ & Χαρακτθριςμοφ Νανοχλικϊν’’, χολι Χθμικϊν Μθχανικϊν, ΕΜΠ, Σομζασ III: 
Επιςτιμθσ & Σεχνικισ των Τλικϊν. 
http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1005/document/%D0%E1%F1%EF%F5%F3%E9%DC 
%F3%E5%E9%F2_pdf/Presentation_N%26N.pdf  
22

 nanoScience Instruments, http://www.nanoscience.com/education/overview.html  
23

 Κ. Α. Χαριτίδθσ, Κακθγθτισ, ‘’Νανοδομζσ & Νανοχλικά: Παρουςιάςεισ – Σεχνικζσ 

http://www.nanoscience.com/education/overview.html
http://www.nanoscience.com/education/overview.html
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νανοκλίμακασ μποροφν να εκμεταλλευκοφν και να αξιοποιθκοφν με ςκοπό τθν 

ανάπτυξθ και τθ βελτίωςθ υλικϊν με νζα χαρακτθριςτικά και ιδιότθτεσ24 25 

(Κόκκορθσ, 2013). Θ Ν – ΕΣ μπορεί να ενταχκεί ςε πολλοφσ κλάδουσ τθσ επιςτιμθσ 

και τθσ τεχνολογίασ και μζςα από καινοτόμεσ εφαρμογζσ και ιδζεσ να δϊςει λφςεισ 

ςε αναπάντθτα ερωτιματα τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ26 (Κόκκορθσ, 2013).  

 

- Πϊσ μπορεί θ Ν – ΕΤ να βελτιϊςει τα φωτοβολταϊκά ςυςτιματα 

Σα νανοφωτοβολταϊκά ςτοιχεία ανικουν ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ φωτοβολταϊκϊν, οι 

οποίεσ βρίςκονται ακόμθ ςτο ςτάδιο των εργαςτθριακϊν δοκιμϊν ςε ζνα 

ερευνθτικό πλαίςιο. Χαρακτθρίηονται ωσ «τρίτθ γενιά φωτοβολταϊκϊν ςτοιχείων» 

και χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι τουσ διάφορα υλικά νανοδομϊν, δθλαδι 

υλικά που ανικουν ςτθν νανοκλίμακα (νανοχλικά)27 28 29 (Κόκκορθσ, 2013). 

Θ εφαρμογι των νανοχλικϊν ςτα φωτοβολταϊκά ςτοιχεία μπορεί να εξελίξει και να 

βελτιϊςει τθν απόδοςι τουσ κακϊσ επίςθσ και να μειϊςει το κόςτοσ τουσ ςε 

ςφγκριςθ με τισ προθγοφμενεσ τεχνολογίεσ30 31. Σο γεγονόσ αυτό προωκεί τθν 

ειςαγωγι των νανοφωτοβολταϊκϊν ςτουσ τρόπουσ αξιοποίθςθσ και παραγωγισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ32 (Κόκκορθσ, 2013).  

Οι ανεπτυγμζνεσ και εξελιγμζνεσ οπτικζσ, χθμικζσ και θλεκτρικζσ ιδιότθτεσ των 

νανοχλικϊν ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθ μεγαλφτερθ απορρόφθςθ τθσ θλιακισ 

ακτινοβολίασ και τθ ςθμαντικι βελτίωςθ και απόδοςθ μετατροπισ των θλιακϊν 

                                                                                                                                                                      
Ανάπτυξθσ & Χαρακτθριςμοφ Νανοχλικϊν’’, χολι Χθμικϊν Μθχανικϊν, ΕΜΠ, Σομζασ III: 
Επιςτιμθσ & Σεχνικισ των Τλικϊν. 
http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1005/document/%D0%E1%F1%EF%F5%F3%E9%DC 
%F3%E5%E9%F2_pdf/Presentation_N%26N.pdf  
24

 nanoScience Instruments, http://www.nanoscience.com/education/overview.html 
25

 ‘’Ειςαγωγι ςτθν Μικρο και Νανο Θλεκτρονικι: Εφαρμογζσ ςτα Τπολογιςτικά 
υςτιματα’’, Νίκοσ Κονοφάοσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ ςτθν χολι Θετικϊν Επιςτθμϊν του 
Πανεπιςτθμίου Αιγαίου. 
26

 ‘’Ειςαγωγι ςτθν Μικρο και Νανο Θλεκτρονικι: Εφαρμογζσ ςτα Τπολογιςτικά 
υςτιματα’’, Νίκοσ Κονοφάοσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ ςτθν χολι Θετικϊν Επιςτθμϊν του 
Πανεπιςτθμίου Αιγαίου. 
27

 E. Serrano, G. Rus, J. G.‐Martinez, Nanotechnology for sustainable energy, Renewable 
and Sustainable Energy Reviews 13 (2009) 2373‐2384 
28

 V.V. Tyagi, Nurul A.A. Rahim, N.A. Rahim, Jeyraj A./L. Selvaraj, Progress in Solar PV 
technology: Research and achievement, Renewable and Sustainable Energy Reviews 20 
(2013) 443‐461 
29

 Nano: the next big thing in solar, http://www.cleanenergyauthority.com/solar‐energynews/ 
nano‐solar‐panels/  
30

 E. Serrano, G. Rus, J. G.‐Martinez, Nanotechnology for sustainable energy, Renewable 
and Sustainable Energy Reviews 13 (2009) 2373‐2384  
31

 T.M. Razykov, C.S. Ferekides, D. Morel, E. Stefanakos, H.S. Ullal, H.M. Upadhyaya, Solar 
photovoltaic electricity: Current status and future prospects, Solar Energy 85 (2011) 1580‐ 
1608 
32

 Nano: the next big thing in solar, http://www.cleanenergyauthority.com/solar‐energynews/ 
nano‐solar‐panels/ 
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ςτοιχείων33 34. Ακόμθ, τα υλικά τθσ νανοκλίμακασ ζχουν τθν ικανότθτα να ελζγχουν 

το ενεργειακό διάκενο ηϊνθσ του φωτοβολταϊκοφ ςτοιχείου, βελτιϊνοντασ κατ’ 

αυτόν τον τρόπο τα θλεκτρικά χαρακτθριςτικά του. Θ εφαρμογι τθσ Ν – ΕΣ ςε 

φωτοβολταϊκά ςυςτιματα μπορεί να επιτφχει υψθλζσ αποδόςεισ μετατροπισ (ζωσ 

και 40 – 45 % για οριςμζνεσ νανοδομζσ ςτο ςφντομο μζλλον – ζωσ και 87 % 

κεωρθτικι μζγιςτθ απόδοςθ) και χαμθλό κόςτοσ καταςκευισ (λιγότερο από 1$ / 

kWh – μείωςθ κόςτουσ ζωσ και 30 %)35 36 37 38 39(Κόκκορθσ, 2013). 

Θ χριςθ νανοςωματιδίων ςτθν καταςκευι θλιακϊν κυψελϊν ζχει τα ακόλουκα 

πλεονεκτιματα (http://www.understandingnano.com/solarcells.html): 

 Μειωμζνο κόςτοσ καταςκευισ ωσ αποτζλεςμα τθσ χαμθλισ κερμοκραςίασ 

κατά τθ διαδικαςία, που είναι παρόμοια με τθν εκτφπωςθ χαρτιοφ αντί τθσ 

κλαςικισ διαδικαςίασ καταςκευισ, όπου χρθςιμοποιείται υψθλι 

κερμοκραςία για τθν εναπόκεςθ κενοφ, με ςκοπό τθν παραγωγι 

ςυμβατικϊν κυττάρων που γίνονται με κρυςταλλικό υλικό θμιαγωγοφ. 

 Μειωμζνο κόςτοσ εγκατάςταςθσ το οποίο επιτυγχάνεται με τθν παραγωγι 

εφκαμπτων κυλίνδρων αντί των άκαμπτων κρυςταλλικϊν πάνελ. Σα κφτταρα, 

που είναι καταςκευαςμζνα από λεπτζσ ταινίεσ και ανικουν ςτουσ 

θμιαγωγοφσ, κα ζχουν επίςθσ το ςυγκεκριμζνο χαρακτθριςτικό. 

 Επί του παρόντοσ, τα διατικζμενα θλιακά κφτταρα με ενςωματωμζνθ 

νανοτεχνολογία, δεν είναι τόςο αποτελεςματικά όςο τα παραδοςιακά. 

Ωςτόςο το χαμθλότερο κόςτοσ τουσ αντιςτακμίηει το μειονζκτθμα αυτό. τισ 

μακροπρόκεςμεσ εκδόςεισ τθσ νανοτεχνολογίασ, κα πρζπει και οι δφο 

περιπτϊςεισ να ζχουν χαμθλότερο κόςτοσ και μζςα από τθ χριςθ κβαντικϊν 

τελειϊν (quantum dots), κα πρζπει τα ενιςχυμζνα φωτοβολταϊκά με τθν 

ενςωμάτωςθ τθσ Ν – ΕΣ να είναι ςε κζςθ να επιτφχουν υψθλότερα επίπεδα 

απόδοςθσ από τα ςυμβατικά φωτοβολταϊκά.  

                                                           
33

 T.M. Razykov, C.S. Ferekides, D. Morel, E. Stefanakos, H.S. Ullal, H.M. Upadhyaya, Solar 
photovoltaic electricity: Current status and future prospects, Solar Energy 85 (2011) 1580‐ 
1608 
34

 T. K. Manna and S. M. Mahajan, ‘’Nanotechnology in the Development of Photovoltaic 
Cells’’, Center for Energy Systems Research, Electrical and Computer Engineering, 
Tennessee Tech University, Cookeville TN 38505, USA, (2007). 
35

 E. Serrano, G. Rus, J. G.‐Martinez, Nanotechnology for sustainable energy, Renewable 
and Sustainable Energy Reviews 13 (2009) 2373‐2384 
36

 Hatice Sengul, Thomas L.Theis, ‘’An environmental impact assessment of quantum dot 
photovoltaics (QDPV) from raw material acquisition through use’’, Journal of Cleaner 
Production 19 (2011) 21‐31 
37

 L.El Chaar, L.A. lamont, N.El Zein, “Review of photovoltaic technologies”, Renewable 
and Sustainable Energy Reviews 15 (2011) 2165‐2175 
38

 http://www.nano.gov/you/nanotechnology‐benefits 
39

 K. Nith Nihar, S.R.M. university, Dept. of E.C.E., Chennai. A. PhaniBhushan, Intell 
Engineering College, Dept. of E.C.E., Anantapur. “Nano Structured Multi Junction devices 
for future photovoltaics” 

http://www.understandingnano.com/solarcells.html
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Επίςθσ, ςφμφωνα με τον Κόκκορθ (2013), επιπρόςκετα πλεονεκτιματα εφαρμογισ 

τθσ νανοτεχνολογίασ ςε φωτοβολταϊκά ςτοιχεία είναι40: 

- Ενιςχφονται οι μθχανικζσ ιδιότθτεσ του υλικοφ. 

- Μειϊνεται θ ποςότθτα των υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται41. 

- Προκφπτουν καταςκευζσ πιο ελαφριζσ ςε βάροσ. 

Για τθν καταςκευι των φωτοβολταϊκϊν ςτοιχείων χρθςιμοποιοφνται διάφορων 

ειδϊν νανοχλικά, με ξεχωριςτζσ ιδιότθτεσ και χαρακτθριςτικά ςτθν κάκε 

περίπτωςθ. φμφωνα λοιπόν με τθ νανοδομι που χρθςιμοποιείται ωσ υλικό 

καταςκευισ ςτθν κάκε κατθγορία προκφπτει μία μεγάλθ ποικιλία 

νανοφωτοβολταϊκϊν, τα οποία ζχουν διαφορετικό τρόπο καταςκευισ και 

λειτουργίασ. Επίςθσ, κάκε τφποσ νανοφωτοβολταϊκοφ ζχει κάποια πλεονεκτιματα 

και μειονεκτιματα και διαφορετικζσ πικανζσ εφαρμογζσ42 43.  Σα περιςςότερο 

γνωςτά νανοφωτοβολταϊκά είναι τα παρακάτω44 45 46 47 (Κόκκορθσ, 2013): 

 Quantum dot solar cells – QDSCs : (φωτοβολταϊκά ςτοιχεία κβαντικϊν 

κουκίδων / τελειϊν) 

 Dye‐sensitized solar cells – DSSCs : (φωτοβολταϊκά ςτοιχεία 

ευαιςκθτοποιθμζνα με χρωςτικζσ ουςίεσ) 

 Carbon nanotubes‐based solar cells – CNT : (φωτοβολταϊκά ςτοιχεία 

βαςιςμζνα ςε νανοςωλινεσ άνκρακα) 

 Quantum well solar cells – QWSCs : (φωτοβολταϊκά ςτοιχεία κβαντικϊν 

πθγαδιϊν) 

 Hot carrier solar cells – HCSCs : (φωτοβολταϊκά ςτοιχεία κερμϊν φορζων) 

 Nanowire solar cells : (φωτοβολταϊκά ςτοιχεία νανοκαλωδίων) 

 Organic solar cells : (οργανικά φωτοβολταϊκά ςτοιχεία) 

 Solar Rectennas – Solar Nanoantennas : (ανορκωτικζσ κεραίεσ ενεργειακισ 

μετατροπισ). 

                                                           
40

 V.V. Tyagi, Nurul A.A. Rahim, N.A. Rahim, Jeyraj A./L. Selvaraj, Progress in Solar PV 
technology: Research and achievement, Renewable and Sustainable Energy Reviews 20 
(2013) 443‐461 
41

 Nano: the next big thing in solar, http://www.cleanenergyauthority.com/solar‐energynews/ 
nano‐solar‐panels/  
42

 Loucas Tsakalakos, ‘’Nanostructures for photovoltaics’’, Materials Ssience and 
Engineering R 62 (2008) 175‐189 
43

 T.M. Razykov, C.S. Ferekides, D. Morel, E. Stefanakos, H.S. Ullal, H.M. Upadhyaya, Solar 
photovoltaic electricity: Current status and future prospects, Solar Energy 85 (2011) 1580‐ 
1608 
44

 V.V. Tyagi, Nurul A.A. Rahim, N.A. Rahim, Jeyraj A./L. Selvaraj, Progress in Solar PV 
technology: Research and achievement, Renewable and Sustainable Energy Reviews 20 
(2013) 443‐461 
45

 Loucas Tsakalakos, ‘’Nanostructures for photovoltaics’’, Materials Ssience and 
Engineering R 62 (2008) 175‐189 
46

 T.M. Razykov, C.S. Ferekides, D. Morel, E. Stefanakos, H.S. Ullal, H.M. Upadhyaya, Solar 
photovoltaic electricity: Current status and future prospects, Solar Energy 85 (2011) 1580‐ 
1608 
47

 Nano: the next big thing in solar, http://www.cleanenergyauthority.com/solar‐energynews/ 
nano‐solar‐panels/ 
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Εικόνα 2: Διαδικαςία καταςκευισ νανο ‐ φωτοβολταϊκοφ ςτοιχείου48 

(Κόκκορθσ, 2013) 

 

- Φωτοβολταϊκά ςτοιχεία ευαιςκθτοποιθμζνα με χρωςτικζσ ουςίεσ 

(dye‐sensitized solar cells, DSSCs)  

Από τισ κατθγορίεσ νανοφωτοβολταϊκϊν που παρουςιάςτθκαν παραπάνω, το κζμα 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ ςχετίηεται με τα φωτοβολταϊκά ςτοιχεία 

ευαιςκθτοποιθμζνα με χρωςτικζσ ουςίεσ – Dye – sensitized solar cells – DSSCs. 

Σο 1968 ανακαλφφκθκε θ ευαιςκθτοποίθςθ των θμιαγϊγιμων υλικϊν (μεγάλου 

ενεργειακοφ διάκενου, π.χ. οξείδιο του ψευδαργφρου ZnO) με χρωςτικζσ ουςίεσ 

(Gerischer και Tributsch). Αργότερα, το 1976 (Tsubomura), χρθςιμοποιικθκαν 

ευαιςκθτοποιθμζνεσ θμιαγωγικζσ επιφάνειεσ ωσ φωτοθλεκτρόδια ςε θλιακά 

ςτοιχεία με απόδοςθ μετατροπισ 1% 49 50. Ζπειτα, το 1978  (Deb), αναφζρκθκε για 

πρϊτθ φορά θ χριςθ ευαιςκθτοποιθμζνων ςωματιδίων διοξειδίου του τιτανίου 

(TiO2) με χρωςτικζσ ουςίεσ, τα οποία ςχθματίηουν ζνα λεπτό υμζνιο / λεπτι 

μεμβράνθ (thin film)51. Τπερίςχυςε τελικά θ ιδζα τθσ καταςκευισ φωτοβολταϊκϊν 

ςτοιχείων με χριςθ ευαιςκθτοποιθμζνων θμιαγωγϊν υλικϊν μεγάλου ενεργειακοφ 

διάκενου (π.χ. ZnO, TiO2, Nb2O5) «βυκιςμζνα» ςε θλεκτρολφτθ52 53 (Κόκκορθσ, 

2013). 

                                                           
48

 Where nano meets solar (30 April 2013), 
http://www.solarcurator.com/2013/04/30/where‐nano‐meets‐solar  
49

 T.M. Razykov, C.S. Ferekides, D. Morel, E. Stefanakos, H.S. Ullal, H.M. Upadhyaya, Solar 
photovoltaic electricity: Current status and future prospects, Solar Energy 85 (2011), 1580‐ 
1608 
50

 Md.K.Nazeeruddin, Etienne Baranoff, Michael Gratzel, “Dye‐sensitized solar cells: A 
brief overview”, Solar Energy 85 (2011), 1172‐1178. 
51

 T.M. Razykov, C.S. Ferekides, D. Morel, E. Stefanakos, H.S. Ullal, H.M. Upadhyaya, Solar 
photovoltaic electricity: Current status and future prospects, Solar Energy 85 (2011), 1580‐ 
1608 
52

 Riyaz Ahmad Mohamed Ali, Nafarizal Nayan, “Fabrication and analysis of dyesensitized 
solar cell using natural dye extracted from dragon fruit”, International Journal of 

http://www.solarcurator.com/2013/04/30/where‐nano‐meets‐solar
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φμφωνα με τον Κόκκορθ (2013), «Σο διοξείδιο του τιτανίου (TiO2) είναι το 

καταλλθλότερο υλικό για τθν καταςκευι φωτοευαιςκθτοποιθμζνων θλιακϊν 

ςτοιχείων (DSSCs) λόγω κυρίωσ τθσ ιδιότθτασ τθσ επιφάνειασ του, να αντιςτζκεται 

ςτθ ςυνεχι μεταφορά θλεκτρονίων λόγω απορρόφθςθσ φωτονίων από το 

υπεριϊδεσ φάςμα». Κατ’ αυτόν τον τρόπο θ ενςωμάτωςθ χρωςτικϊν ουςιϊν ςε 

μόρια TiO2 επθρεάηει το φάςμα απορρόφθςθσ του φωτοβολταϊκοφ ςτοιχείου 

διευρφνοντάσ το με αποτζλεςμα τθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ μετατροπισ τθσ 

ενζργειασ54 55. Πρόςκετα πλεονεκτιματα του TiO2 είναι το χαμθλό κόςτοσ, θ μεγάλθ 

διακεςιμότθτα του υλικοφ, θ υψθλι ςτακερότθτα του, το ευνοϊκό ενεργειακό 

διάκενο του, όπωσ επίςθσ ότι πρόκειται για ζνα μθ‐τοξικό (φιλικό ςτο περιβάλλον) 

και βιοςυμβατό υλικό56 57 58 (Κόκκορθσ, 2013). 

Οι Gratzel και O’ Regan, το 1991, κατόρκωςαν το πιο ςθμαντικό επίτευγμα ςτθν 

εξζλιξθ των φωτοευαιςκθτοποιθμζνων θλιακϊν ςτοιχείων (dye‐sensitized solar 

cells, DSSCs), καταςκευάηοντασ ζνα φωτοβολταϊκό ςτοιχείο με ςχετικά υψθλι 

απόδοςθ (7.1% 59 60). Κατ’ αυτόν τον τρόπο κακιερϊκθκε θ ζννοια των θλιακϊν 

κυττάρων φωτοευαίςκθτθσ βαφισ  (dye‐sensitized solar cells, DSSCs), τα οποία 

ονομάςτθκαν “Gratzel ςτοιχεία”61 62. ε αυτά τα “dye‐sensitized solar cells” 

χρθςιμοποιικθκαν νανοςωματίδια διοξειδίου του τιτανίου (TiO2) 

ευαιςκθτοποιθμζνα ςτθν επιφάνειά τουσ με κατάλλθλθ και αποτελεςματικι 

χρωςτικι ουςία. Σο «ςτακερό ρουκινιο (Ru) 11» ιταν θ χρωςτικι ουςία που 

αξιοποιικθκε63. Λόγω τθσ χριςθσ θμιαγωγικϊν νανοςωματιδίων TiO2, τα ςτοιχεία 

                                                                                                                                                                      
Integrated Engineering (Issue on Electrical and Electronic Engineering). 
53

 M.A. Green, “Photovoltaics: technology overview”, Energy Policy 28 (2000), 989‐998 
54

 Riyaz Ahmad Mohamed Ali, Nafarizal Nayan, “Fabrication and analysis of dyesensitized 
solar cell using natural dye extracted from dragon fruit”, International Journal of Integrated 
Engineering (Issue on Electrical and Electronic Engineering) 
55

 J. Nowotny, T. Bak, M.K. Nowotny, L.R. Sheppard, “Titanium dioxide for solarhydrogen I. Functional 
properties”, International Journal of Hydrogen Energy 32 (2007), 2609‐2629. 
56

 Michael Gratzel, “Dye‐sensitized solar cells”, Journal of Photochemistry and Photobiology C: 
Photochemistry Reviews 4 (2003), 145‐153 
57

 Nada F.Atta, Hatem M.A.Amin, Mohamed W.Khalil, Ahmed Gatal, “Nanotube Arrays as 
Photoanodes for Dye Sensitized Solar Cells Using Metal Phthalocyanine Dyes”, International Journal of 
Electrochemical Science, 6 (2011) 3316‐3332 
58

 J. Nowotny, T. Bak, M.K. Nowotny, L.R. Sheppard, “Titanium dioxide for solarhydrogen I. Functional 
properties”, International Journal of Hydrogen Energy 32 (2007) 2609‐2629. 
59

 Michael Gratzel, “Dye‐sensitized solar cells”, Journal of Photochemistry and Photobiology C: 
Photochemistry Reviews 4 (2003) 145‐153. 
60

 Laurence M. Peter, “Dye‐sensitized nanocrystalline solar cells”, Physical Chemistry Chemical 
Physics, 9 (2007) 2630‐2642. 
61

 T.M. Razykov, C.S. Ferekides, D. Morel, E. Stefanakos, H.S. Ullal, H.M. Upadhyaya, Solar photovoltaic 
electricity: Current status and future prospects, Solar Energy 85 (2011) 1580‐1608 
62

 Jenna Eddy, Dan Sanow, Michael Carver, Julie Dahl, “Dye‐Sensitized Solar Cell Module: Using 
organic dyes to generate electricity from light”. 
63

 L.El Chaar, L.A. lamont, N.El Zein, “Review of photovoltaic technologies”, Renewable and 
Sustainable Energy Reviews 15 (2011) 2165‐2175 
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αυτά χαρακτθρίηονται και ωσ «νανοκρυςταλλικά φωτοευαιςκθτοποιθμζνα θλιακά 

ςτοιχεία (nanocrystalline dye‐sensitized solar cells)»64 (Κόκκορθσ, 2013).  

Σα ευαιςκθτοποιθμζνα νανοςωματίδια TiO2, ςχθματίηουν λεπτά υμζνια 

(μεμβράνεσ, thin films), τα οποία τοποκετοφνται ανάμεςα ςε δφο TCO θλεκτρόδια 

από γυαλί (transparent conductive oxide glass). Όπωσ εξθγεί ο Κόκκορθσ (2013) 

«Ζνα διαφανζσ αγϊγιμο θλεκτρόδιο που ςυμπεριφζρεται ωσ άνοδοσ 

(φωτοθλεκτρόδιο, transparent anode), και ζνα θλεκτρόδιο καλυμμζνο από 

λευκόχρυςο (platinum, Pt) που ςυμπεριφζρεται ωσ καταλυτικόσ αγωγόσ 

(αντιθλεκτρόδιο, κάκοδοσ, catalyst and electrode). Και τα δφο θλεκτρόδια 

ςτθρίηονται ςε γυάλινα (ι μεταλλικά) υποςτρϊματα. Ανάμεςα ςτο λεπτό υμζνιο και 

ςτο θλεκτρόδιο λευκόχρυςου τοποκετείται ζνασ θλεκτρολφτθσ για τθ μεταφορά των 

φορζων» (Εικόνα 3)65 66. 

 

Εικόνα 3: Η δομι ενόσ φωτοβολταϊκοφ ςτοιχείου ευαιςκθτοποιθμζνο με χρωςτικζσ 

ουςίεσ (dye‐sensitized solar cell)67 68(Κόκκορθσ, 2013) 

                                                           
64

 Laurence M. Peter, “Dye‐sensitized nanocrystalline solar cells”, Physical Chemistry Chemical 
Physics, 9 (2007) 2630‐2642 
65

 E. Serrano, G. Rus, J. G.‐Martinez, Nanotechnology for sustainable energy, Renewable and 
Sustainable Energy Reviews 13 (2009) 2373‐2384 
66

 Adolf Goetzberger, Christopher Hebling, Hans‐Werner Schock, “Photovoltaic materials, history, 
status and outlook”, Materials Science and Engineering R40 (2003) 1‐46 
67

 Adolf Goetzberger, Christopher Hebling, Hans‐Werner Schock, “Photovoltaic materials, 
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Θ απόδοςθ ενζργειασ ςτα θλιακά κφτταρα φωτοευαίςκθτθσ βαφισ (DSSCs) 

επθρεάηεται από το είδοσ τθσ χρωςτικισ ουςίασ που επιλζγεται για τθν 

ευαιςκθτοποίθςθ των θμιαγωγϊν, το ενεργειακό διάκενο των θμιαγϊγιμων υλικϊν 

και το είδοσ του θλεκτρολφτθ. Θ απόδοςθ μετατροπισ αυξάνεται με τθν επιλογι 

κατάλλθλθσ χρωςτικισ ουςίασ (π.χ. ρουκινιο Ru) και με τθν χρθςιμοποίθςθ 

θμιαγωγϊν μεγάλου ενεργειακοφ διακζνου (π.χ. TiO2, ZnO, Nb2O5)69. Μζχρι 

ςτιγμισ, τα θλιακά κφτταρα φωτοευαίςκθτθσ βαφισ (dye‐sensitized solar cells, 

DSSCs) παρουςιάηουν απόδοςθ μετατροπισ ενζργειασ ακόμα και μεγαλφτερθ του 

11% και ωσ εκ τοφτου θ τεχνολογία αυτι ζχει αρχίςει να είναι ςε κζςθ να 

ανταγωνιςτεί τισ ςυμβατικζσ τεχνολογίεσ φ/β ςτοιχείων70. Σα πλεονεκτιματα των 

DSSCs είναι: 

 Τψθλι απόδοςθ μετατροπισ τθσ ενζργειασ 

 Απλζσ και φκθνζσ διαδικαςίεσ καταςκευισ 

 Χαμθλζσ κερμοκραςίεσ κατά τθ διαδικαςία καταςκευισ τουσ 

 Χαμθλό κόςτοσ παραγωγισ των ευαιςκθτοποιθμζνων υλικϊν 

 Δυνατότθτα ςχεδιαςμοφ ςε εφκαμπτα μεταλλικά φφλλα71 72. 

Σα παραπάνω πλεονεκτιματα των DSSCs προςελκφουν το ενδιαφζρον των 

ερευνθτϊν για αυτιν τθν τεχνολογία κατά τθν τελευταία δεκαετία και ζχουν ανοίξει 

το δρόμο για τθν είςοδο τουσ ςτθν παγκόςμια αγορά φωτοβολταϊκϊν τα επόμενα 

χρόνια73 74. Θ απόδοςθ μετατροπισ των DSSCs μπορεί να ςυγκρικεί με τθν απόδοςθ 

μετατροπισ ων φωτοβολταϊκϊν ςτοιχείων λεπτϊν υμενίων που χρθςιμοποιοφν 

άμορφο πυρίτιο (~10%), με τθ διαφορά ότι τα DSSCs μποροφν να καταςκευαςτοφν 

με πολφ χαμθλότερο κόςτοσ75. Καταναλϊνεται 40 % λιγότερθ ενζργεια για τθν 

καταςκευι ενόσ dye‐sensitized θλιακοφ ςτοιχείου ςε ςχζςθ με τθν καταςκευι ενόσ 

φωτοβολταϊκοφ ςτοιχείου άμορφου πυριτίου (a‐Si). Εφλογα λοιπόν προκφπτει το 

                                                                                                                                                                      
history, status and outlook”, Materials Science and Engineering R40 (2003), 1‐46 
68

 http://inhabitat.com/solarprint‐develops‐ready‐to‐print‐solar‐cells 
69

 Riyaz Ahmad Mohamed Ali, Nafarizal Nayan, “Fabrication and analysis of dyesensitized 
solar cell using natural dye extracted from dragon fruit”, International Journal of Integrated 
Engineering (Issue on Electrical and Electronic Engineering). 
70

 Laurence M. Peter, “Dye‐sensitized nanocrystalline solar cells”, Physical Chemistry Chemical 
Physics, 9 (2007) 2630‐2642. 
71

 Riyaz Ahmad Mohamed Ali, Nafarizal Nayan, “Fabrication and analysis of dyesensitized solar cell 
using natural dye extracted from dragon fruit”, International Journal of Integrated Engineering (Issue 
on Electrical and Electronic Engineering). 
72

 Hongli An, Bofei Xue, Dongmei Li, Hong Li, Qingbo Meng, Lin Guo, Liquan Chen, “Environmentally 
friendly LiI/ethanol based gel electrolyte for dye‐sensitized solar cells”, Electrochemistry 
Communications 8 (2006) 170‐172 
73

 Michael Gratzel, “Dye‐sensitized solar cells”, Journal of Photochemistry and Photobiology C: 
Photochemistry Reviews 4 (2003) 145‐153. 
74

 Hongli An, Bofei Xue, Dongmei Li, Hong Li, Qingbo Meng, Lin Guo, Liquan Chen, “Environmentally 
friendly LiI/ethanol based gel electrolyte for dye‐sensitized solar cells”, Electrochemistry 
Communications 8 (2006) 170‐172. 
75

 T.M. Razykov, C.S. Ferekides, D. Morel, E. Stefanakos, H.S. Ullal, H.M. Upadhyaya, Solar photovoltaic 
electricity: Current status and future prospects, Solar Energy 85 (2011) 1580‐1608 
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ςυμπζραςμα πωσ τα DSSCs κεωροφνται ωσ θ περιςςότερο υποςχόμενθ εναλλακτικι 

τεχνολογία ςε ςχζςθ με τα ςυμβατικά φωτοβολταϊκά ςτοιχεία76 (Κόκκορθσ, 2013).  

Σο γεγονόσ όμωσ ότι δεν υπάρχει μία διάταξθ ςτισ δομζσ των νανοςωματιδίων 

τιτανίου (TiO2) οδθγεί ςε αυξθμζνθ διαςκόρπιςθ των ελεφκερων θλεκτρονίων με 

αποτζλεςμα τθ μείωςθ τθσ κινθτικότθτασ των θλεκτρονίων. Θ ςυγκεκριμζνθ 

δυςκολία μεταφοράσ θλεκτρονίων αποτελεί ζναν περιοριςτικό παράγοντα για τθν 

καταςκευι θλιακϊν κυττάρων φωτοευαίςκθτθσ βαφισ (dye‐sensitized solar cells) 

με υψθλότερεσ αποδόςεισ. Για τθν επίτευξθ υψθλότερων αποδόςεων μετατροπισ, 

τα τελευταία χρόνια ζχουν αρχίςει να χρθςιμοποιοφνται νανοςωλινεσ τιτανίου 

(nanotubes TiO2) ςτθ κζςθ των νανοςωματιδίων TiO2, και πιο ςυγκεκριμζνα 

χρθςιμοποιοφνται διατεταγμζνεσ ςυςτοιχίεσ νανοςωλινων TiO277 (Κόκκορθσ, 2013).  

 

- Φωτοβολταϊκά Συςτιματα: Εφαρμογζσ τθσ Ν-ΕΤ ςε ζνα αναπτυξιακό 

πλαίςιο. 

Οι ερευνθτζσ του Σεχνολογικοφ Πανεπιςτθμίου του Μίςιγκαν ανζπτυξαν μία δομι 

γραφενίου, που ομοιάηει με κθρικρα, ςτθν οποία τα φφλλα του γραφενίου 

ςυγκρατοφνται ςε απόςταςθ με ανκρακικό λίκιο. Χρθςιμοποίθςαν τθ ςυγκεκριμζνθ 

τριςδιάςτατθ μορφι γραφενίου ("3D graphene") για τθν αντικατάςταςθ τθσ 

πλατίνασ (platinum) ςε ζνα «ευαιςκθτοποιθμζνο» θλιακό κφτταρο με χρϊμα και 

επιτεφχκθκε 7,8% μετατροπι του θλιακοφ φωτόσ ςε θλεκτρικι ενζργεια 

(http://www.understandingnano.com/solarcells.html). 

Ακόμθ, οι ερευνθτζσ του Εκνικοφ Εργαςτθρίου τθσ πόλθσ Λοσ Αλάμοσ ςτισ Θνωμζνεσ 

Πολιτείεσ καταςκεφαςαν ζνα φωτοβολταϊκό το οποίο χρθςιμοποιεί μία χάλκινθ 

επίςτρωςθ από κράματα χαλκοφ και ινδίου, ςτθν οποία βαςίηονται οι κβαντικζσ 

τελείεσ. ε αντίκεςθ με τισ κβαντικζσ κουκίδεσ που περιζχουν μόλυβδο ι αναλογία 

καδμίου, ο χαλκόσ ςτον οποίο βαςίηεται θ κβαντικι τελεία είναι μθ τοξικόσ, με 

αποτζλεςμα να είναι χαμθλό το κόςτοσ 

(http://www.understandingnano.com/solarcells.html). 

Οι ερευνθτζσ ςτο Σεχνολογικό Ινςτιτοφτο Μαςαχουςζτθσ (MIT) μελετοφν θλιακά 

κφτταρα που είναι καταςκευαςμζνα από πυκνά φφλλα με ξεχωριςτά μόρια από 

γραφζνιο και υλικά όπωσ μθ ςελθνιοφχο μολυβδαίνιο. Προβλζπουν ότι αυτό το 

είδοσ των θλιακϊν κυττάρων κα μποροφςε να παράγει ζωσ και 1.000 φορζσ 

περιςςότερθ ενζργεια ςχετικά με το βάροσ του υλικοφ που είναι καταςκευαςμζνο 

από ότι τα ςυμβατικά θλιακά κφτταρα/φωτοβολταϊκά. Ζχουν ολοκλθρωκεί τα 

                                                           
76
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77
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Highly‐Ordered TiO2 Nanotube Arrays in Dye‐Sensitized Solar Cells”, Nano Letters Vol.6, No.2, (2006) 
215‐218. 
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θλεκτρονικά μοντζλα και εργάηονται για τθν πρακτικι εφαρμογι των θλιακϊν 

κυττάρων (http://www.understandingnano.com/solarcells.html).  

το ίδιο ινςτιτοφτο (MIT) ζχουν αναπτφξει μια θλιακι κυψζλθ καταςκευαςμζνθ από 

γραφζνιο, επικαλυμμζνθ με νανοςφρματα οξειδίου του ψευδαργφρου.  Οι 

ερευνθτζσ πιςτεφουν ότι αυτι θ μζκοδοσ κα δθμιουργιςει εφκαμπτα θλιακά 

κφτταρα, με μία χαμθλοφ κόςτουσ παραγωγι και ταυτόχρονα κα υπάρχει υψθλι 

απόδοςθ, γεγονόσ που κα τα κάνει ακόμθ πιο ανταγωνιςτικά. 

Επίςθσ, ερευνθτζσ (http://www.understandingnano.com/solarcells.html), 

χρθςιμοποιϊντασ μια μζκοδο που ονομάηεται «Aerotaxy» ςκοπεφουν να 

μετατρζψουν τα θμιαγϊγιμα νανοςφρματα ςε νανοςωματίδια χρυςοφ. χεδιάηουν 

να χρθςιμοποιιςουν τισ τεχνικζσ αυτό – ςυναρμολόγθςθσ με ςκοπό τθν 

ευκυγράμμιςθ των νανοςυρμάτων και τθ δθμιουργία ενόσ υποςτρϊματοσ, 

ςχθματίηοντασ ζνα θλιακό κφτταρο ι κάποιον άλλο θλεκτρικό μθχανιςμό. Σα 

νανοςωματίδια χρυςοφ αντικακιςτοφν το υπόςτρωμα πυριτίου, ςτο οποίο 

υπάρχουν οι ςυμβατικοί θμιαγωγοί των θλιακϊν κυττάρων.  

Οι ερευνθτζσ του Πανεπιςτθμίου τθσ πόλθσ Ντιουκ ςτισ Θνωμζνεσ Πολιτείεσ 

ανακαλφπτουν μία άλλθ μζκοδο για να μειϊςουν τισ απϊλειεσ ενζργειασ που 

ςυμβαίνουν λόγω τθσ αντανάκλαςθσ του φωτόσ. ε αυτιν τθν περίπτωςθ, ο 

ςυνδυαςμόσ νανοκφβων από άργυρο, που διαςκορπίηονται ςε ζνα λεπτό ςτρϊμα 

χρυςοφ, μειϊνει τισ απϊλειεσ ενζργειασ λόγω τθσ ανάκλαςθσ 

(http://www.understandingnano.com/solarcells.html). 

Ακόμθ, οι ερευνθτζσ του Ινςτιτοφτου Νιλσ Μπορ ζχουν προςδιορίςει ότι το θλιακό 

φωσ που μπορεί να ςυγκεντρωκεί ςε νανοςφρματα, οφείλεται ςε ζνα φαινόμενο 

ςυντονιςμοφ. Αυτι θ επίδραςθ μπορεί να οδθγιςει ςε πιο αποτελεςματικά και 

παραγωγικά θλιακά κφτταρα, τα οποία κα επιτρζπουν περιςςότερθ θλιακι ενζργεια 

να μετατρζπεται ςε θλεκτρικι 

(http://www.understandingnano.com/solarcells.html). 

Θλιακά κφτταρα χαμθλοφ κόςτουσ ςχεδιαςμζνα να παράγουν υδρογόνο 

αναπτφςςονται με τθ χριςθ νανοςωματιδίων από οξείδιο του ςιδιρου. Ακόμθ, 

νανοςωλινεσ από διοξείδιο του τιτανίου που περιζχουν ζνα πολυμερζσ 

ςχεδιάηονται για τθν παραγωγι ενζργειασ με χαμθλό κόςτοσ. υνδυάηοντασ 

κβαντικζσ τελείεσ από ςελθνιοφχο μόλυβδο με διοξείδιο του τιτανίου 

παρουςιάηεται υψθλότερθ αποδοτικότθτα των θλιακϊν κυττάρων. Θλιακά κφτταρα 

καταςκευάηονται για χριςθ ςε κινθτζσ ςυςκευζσ 

(http://www.understandingnano.com/solarcells.html).  

Οριςμζνοι ερευνθτζσ, όςον αφορά τθν παραγωγι θλιακϊν κυττάρων μζςα από τον 

ςυνδυαςμό νανοςωλινων άνκρακα και φουλερενίων, ςυνδυάηουν τουσ 

νανοςωλινεσ και τα φουλερζνια με ζνα πολυμερζσ ενϊ παράλλθλα μία άλλθ ομάδα 

ερευνθτϊν χρθςιμοποιεί μόνο τουσ νανοςωλινεσ με τα φουλερζνια. Μία τρίτθ 

ερευνθτικι ομάδα χρθςιμοποιεί επίςθσ τουσ νανοςωλινεσ με τα φουλερζνια ςε 

http://www.understandingnano.com/solarcells.html
http://www.understandingnano.com/solarcells.html
http://www.understandingnano.com/solarcells.html
http://www.understandingnano.com/solarcells.html
http://www.understandingnano.com/solarcells.html
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ςυνδυαςμό με το γραφζνιο για τθν καταςκευι των θλιακϊν κυτάρων 

(http://www.understandingnano.com/solarcells.html). 

Ερευνθτζσ ςτο Πανεπιςτιμιο του τάνφορντ, ζχουν ανακαλφψει μία μζκοδο για να 

ςυγκρατοφν/«παγιδεφουν» το φωσ ςε οργανικζσ θλιακζσ κυψζλεσ. Θ ιδζα 

υποςτθρίηει ότι, όςο περιςςότερο παραμζνει το φωσ μζςα ςτο θλιακό κφτταρο, 

τόςο περιςςότερα θλεκτρόνια κα παραχκοφν. Πρόςκετα, οι ερευνθτζσ ανακάλυψαν 

ότι κάνοντασ τθν οργανικι ςτιβάδα πολφ λεπτότερθ από το μικοσ κφματοσ του 

φωτόσ και ςτριμϊχνοντασ τθν οργανικι ςτιβάδα μεταξφ ενόσ ςτρϊματοσ κακρζπτθ 

και μίασ τραχιάσ επιςφάνειασ, το φωσ παρζμενε ςτο θλιακό κφτταρο και παριγαγε 

περιςςότερα θλεκτρόνια (http://www.understandingnano.com/solarcells.html). 

Θμιαγϊγιμα νανοςωματίδια που εφαρμόηονται ςε μία διαδικαςία εκτφπωςθσ με 

χαμθλι κερμοκραςία ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθ δθμιουργία θλιακϊν κυττάρων με 

χαμθλό κόςτοσ (http://www.understandingnano.com/solarcells.html). 

Οργανικά μόρια για τθ μείωςθ του κόςτουσ. Χρθςιμοποιϊντασ νανοςφρματα που 

απορροφοφν το φωσ, ενςωματωμζνα ςε ζνα εφκαμπτο πολυμερζσ φιλμ, είναι 

ακόμθ μία μζκοδοσ που αναπτφςςεται για τθν παραγωγι εφκαμπτων θλιακϊν 

πάνελ με χαμθλό κόςτοσ. Μποροφν επίςθσ να χρθςιμοποιθκοφν θλιακοί ςυλλζκτεσ 

που απορροφοφν το φωσ από φφλλα γραφενίου. Τπάρχουν οργανικζσ θλιακζσ 

κυψζλεσ που «αυτο – επιςκευάηονται» κακϊσ επίςθσ και θλιακζσ κυψζλεσ που 

μποροφν να εφαρμοςτοφν με βαφι ι με ψεκαςμό και πικανόν να μετατρζψουν μία 

επιφάνεια ςε θλιακό κφτταρο (π.χ. αυτοκίνθτο).                                               

(http://www.understandingnano.com/solarcells.html)  

Ερευνθτζσ ςτο Λόρενσ Μπζρκλεϊ ζχουν επιδείξει μια ανζξοδθ διαδικαςία με θλιακά 

κφτταρα που αποτελοφνται από νανοςφρματα με κειοφχο κάδμιο επικαλυμμζνα με 

κειοφχο χαλκό (http://www.understandingnano.com/solarcells.html). 

Σζλοσ, θλιακά κφτταρα μποροφν να εγκαταςτακοφν ωσ επζνδυςθ ςε παράκυρα ι 

άλλα δομικά υλικά και αναφζρονται ωσ “Building Integrated Photovoltaic's” 

(http://www.understandingnano.com/solarcells.html). 
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3.3. Διερευνθτικζσ προςεγγίςεισ για τθ διδαςκαλία τθσ Ν-ΕΤ ςτο δθμοτικό 

ςχολείο  

 

Θ διδακτικι προςζγγιςθ του κζματοσ, που ςχετίηεται με τθν ειςαγωγι τθσ Ν-ΕΣ ςτθν 

πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ και πιο ςυγκεκριμζνα με τθν περίπτωςθ τθσ ενζργειασ, 

πραγματοποιικθκε με τθ μζκοδο τθσ διερεφνθςθσ. Αρχικά, κα πρζπει να αναφερκεί 

και να αποςαφθνιςτεί ο όροσ και το περιεχόμενο του επιςτθμονικοφ γραμματιςμοφ, 

διότι ςυνδζεται άμεςα με τισ φυςικζσ επιςτιμεσ και τθν τεχνολογία, τομείσ ςτουσ 

οποίουσ βαςίηεται θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα και ςτθ ςυνζχεια να παρουςιαςτεί θ 

μζκοδοσ που χρθςιμοποιικθκε για τθν πραγματοποίθςι τθσ ςε μακθτζσ τθσ 

πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

 

1) Επιςτθμονικόσ Γραμματιςμόσ 

 

Όπωσ αναφζρει θ Χαλκιά (2012), «ςτισ μζρεσ μασ, ο όροσ επιςτθμονικόσ 

γραμματιςμόσ χρθςιμοποιείται διεκνϊσ για να υποδθλϊςει τθν ανάγκθ τθσ 

ςφγχρονθσ κοινωνίασ να κζςει ωσ ζναν από τουσ πρωταρχικοφσ ςτόχουσ τθσ 

εκπαίδευςθσ των πολιτϊν το γραμματιςμό τουσ ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ και τθν 

τεχνολογία (Laugksch 2001). Θ ανάγκθ αυτι επιβεβαιϊνεται από το γεγονόσ ότι ςτα 

εκπαιδευτικά ςυςτιματα των περιςςότερων χωρϊν επανζρχεται τα τελευταία 

χρόνια με επιτακτικό τρόπο το αίτθμα του επιςτθμονικοφ γραμματιςμοφ (Καρφδασ 

& Κουμαράσ 2003)».  

Σο ςυγκεκριμζνο επιχείρθμα όμωσ δεν υφίςταται διότι τα κράτθ του δυτικοφ 

πολιτιςμοφ εδϊ και τουλάχιςτον δφο αιϊνεσ ζχουν ωσ βαςικό και πρωταρχικό 

ςτόχο τθν εκπαίδευςθ ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ (φ.ε.). Σο γεγονόσ αυτό δθμιουργεί 

οριςμζνεσ υποκζςεισ όςον αφορά τθν επαναφορά του αιτιματοσ του 

επιςτθμονικοφ γραμματιςμοφ. Ζνασ από τουσ λόγουσ επαναφοράσ του μπορεί να 

οφείλεται ςτθν αποτυχία των προγραμμάτων ςπουδϊν ςτον τομζα αυτό με 

αποτζλεςμα τθν ανάγκθ επαναδιατφπωςισ τουσ, ςφμφωνα με τα ερευνθτικά 

ευριματα ςτο χϊρο τθσ διδακτικισ των φ.ε. και τισ εξελίξεισ ςε ςφγχρονουσ τομείσ 

τθσ επιςτιμθσ. Ζνασ επιπλζον λόγοσ οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι ο οριςμόσ του 

επιςτθμονικοφ γραμματιςμοφ ζχει διερευνθκεί ϊςτε να καλφπτει εκτόσ από τισ 

δεξιότθτεσ και τθ γνωςτικι επάρκεια που απαιτεί ο ακαδθμαϊκόσ χϊροσ των φ.ε., τισ 

γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ ωσ αποτζλεςμα τθσ αλλθλεπίδραςθσ των φ.ε. με άλλουσ 

τομείσ (π.χ. κοινωνικζσ επιςτιμεσ, περιβαλλοντικζσ επιςτιμεσ), οι οποίεσ είναι 

απαραίτθτεσ για τον ςφγχρονο και εγγράμματο πολίτθ. Εφλογο λοιπόν, ςφμφωνα με 

τισ παραπάνω υποκζςεισ, είναι το επιχείρθμα διατφπωςθσ ενόσ νζου και 

λειτουργικοφ οριςμοφ για τον επιςτθμονικό γραμματιςμό, ο οποίοσ κα είναι 

αποδεκτόσ και κατανοθτόσ από όλουσ (Χαλκιά, 2012).  
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Θ δυςκολία τθσ διατφπωςθσ και τθσ οριοκζτθςθσ του επιςτθμονικοφ γραμματιςμοφ 

ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ, κακϊσ επίςθσ και τθσ υλοποίθςισ του ςτο πρόγραμμα 

ςπουδϊν οφείλεται αρχικά ςτθν αςάφεια και τθ γενικότθτα του όρου, γεγονόσ που 

ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν φπαρξθ και τθ δθμιουργία πολλϊν και ποικίλων ερμθνειϊν, 

οι οποίεσ πολλζσ φορζσ μπορεί να μθ ςυνάδουν μεταξφ τουσ. Ζνασ επιπλζον λόγοσ 

οφείλεται ςτθ δυςκολία αναπλαιςίωςθσ και μεταςχθματιςμοφ τθσ επιςτθμονικισ 

γνϊςθσ ςε ςχολικι γνϊςθ (Χαλκιά, 2012).  

 

Λόγοι που προβάλλονται για τον επιςτθμονικό γραμματιςμό των πολιτϊν. 

 

Εάν κεωρθκοφν ωσ κφριεσ ςυνιςτϊςεσ του επιςτθμονικοφ γραμματιςμοφ οι φ.ε. και 

θ τεχνολογία, κα πρζπει αρχικά να αναφερκοφν τα χαρακτθριςτικά τουσ και ςτθ 

ςυνζχεια να παρουςιαςτοφν τα βαςικά επιχειριματα που διατυπϊνονται για τον 

επιςτθμονικό γραμματιςμό των ςφγχρονων πολιτϊν (Χαλκιά, 2012). 

χετικά με τισ φ.ε., ο άνκρωποσ ιδθ από τον 6ο  αιϊνα π.Χ., τθν περίοδο των Ιϊνων 

φιλοςόφων, ανζπτυξε τον «επιςτθμονικό τρόπο ςκζψθσ» μζςα από ςφνκετα 

εργαλεία ςκζψθσ και πρακτικισ με ςτόχο τθν παρατιρθςθ, κατανόθςθ και ερμθνεία 

του περίπλοκου περιβάλλοντοσ ςτο οποίο ηοφςε και εξελιςςόταν. Ζχοντασ ωσ 

βαςικι του επιδίωξθ τθν ανακάλυψθ και τθν περιγραφι των βακφτερων δομϊν 

λειτουργίασ του κόςμου, κατόρκωςε να δθμιουργιςει ζναν κϊδικα επικοινωνίασ, ο 

οποίοσ επζφερε ςθμαντικζσ κεωρίεσ περιγραφισ του κόςμου, που χαρακτθρίηονται 

από φανταςία, τόλμθ και εφευρετικότθτα και αποτελοφν ζνα αναπόςπαςτο κομμάτι 

του ςφγχρονου πολιτιςμοφ (Χαλκιά, 1999)78.  

Όςον αφορά τθν τεχνολογία, θ οποία βρίςκεται ςε αμφίδρομθ ςχζςθ με τισ φ.ε., 

ςυνεχϊσ τροποποιεί και μεταβάλλει το περιβάλλον, ςτο οποίο αναπτφςςεται ο 

άνκρωποσ. υμπίπτει με τθν εμφάνιςθ του ςοφοφ ανκρϊπου (Homo sapiens) και 

ζχει κρικεί κακοριςτικι για τθ μορφολογία του ανκρϊπινου τφπου. Πράγματι, θ 

διάπλαςθ και θ εξζλιξθ του ανκρϊπου επθρεάςτθκε από τθν αλλθλεπίδραςι του με 

το περιβάλλον. Ο άνκρωποσ, ωσ μζροσ του περιβάλλοντοσ ςτο οποίο αναπτφςςεται, 

ςυνεχϊσ το μεταλλάςςει και μεταλλάςςεται και ο ίδιοσ μζςα ςε αυτό (Μοςκοβίτςι 

1998). Θ τεχνολογία αποτελεί ζνα οργανικό και αναπόςπαςτο κομμάτι του 

πολιτιςμοφ μασ, διότι εξελίςςεται ταυτόχρονα με τισ ανάγκεσ τθσ ανκρϊπινθσ 

κοινωνίασ, τθν οποία επθρεάηει άμεςα. Οι κετικζσ ι αρνθτικζσ εφαρμογζσ τθσ 

εξαρτϊνται από τισ πολιτικζσ αποφάςεισ των κυβερνόντων, οι οποίοι κα πρζπει να 

είναι επιςτθμονικά εγγράμματοι πολίτεσ (Χαλκιά, 2012).  

χετικά με τα επιχειριματα που προβάλλονται για τον επιςτθμονικό γραμματιςμό 

των πολιτϊν, ςυνοψίηοντασ τθ ςχετικι βιβλιογραφία, ο Shamos (1996) προβάλλει 

δφο ειδϊν επιχειριματα για να υποςτθρίξει τθ ςθμαςία επιδίωξθσ του 

«επιςτθμονικοφ γραμματιςμοφ» των πολιτϊν ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ: α) τθ 
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μακροςκοπικι κεϊρθςθ, από τθ ςκοπιά τθσ κοινωνίασ, και β) τθ μικροςκοπικι 

κεϊρθςθ, από τθ ςκοπιά του ατόμου (Χαλκιά, 2012).  

Α) Μακροςκοπικι κεϊρθςθ 

- Επιςτθμονικόσ γραμματιςμόσ και οικονομικι ευμάρεια του κράτουσ: Ο 

επιςτθμονικόσ γραμματιςμόσ αποτελεί ζνα είδοσ ανκρϊπινου κεφαλαίου που 

κακορίηει και επθρεάηει τθν οικονομικι ιςχφ και ευμάρεια ενόσ κράτουσ ςε πολλοφσ 

τομείσ. Σο ανκρϊπινο δυναμικό που κα ελζγχει και κα διοικεί ζνα κράτοσ κα πρζπει 

να αποτελείται από επιςτθμονικά εγγράμματουσ πολίτεσ, ϊςτε να δθμιουργθκοφν 

οι προχποκζςεισ δυναμικισ ςυμμετοχισ του κράτουσ ςτισ διεκνείσ αγορζσ (Χαλκιά, 

2012).  

- Επιςτθμονικόσ γραμματιςμόσ και υποςτιριξθ τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ: Όςο 

περιςςότεροι επιςτθμονικά εγγράμματοι πολίτεσ απαρτίηουν μία χϊρα τόςο 

περιςςότερο υποςτθρίηεται θ επιςτθμονικι και τεχνολογικι ζρευνα ςτον 

οικονομικό τομζα τθσ χϊρασ αυτισ (Χαλκιά, 2012). 

- Επιςτθμονικόσ γραμματιςμόσ και προςδοκίεσ του κοινοφ από τθν επιςτιμθ: Όταν 

οι πολίτεσ ενόσ κράτουσ ζχουν επιςτθμονικι επίγνωςθ, κατανοϊντασ τουσ ςτόχουσ, 

τισ δυνατότθτεσ και τουσ περιοριςμοφσ μίασ ζρευνασ, προςδοκοφν ρεαλιςτικζσ 

λφςεισ χωρίσ εξωπραγματικζσ απαιτιςεισ (Χαλκιά, 2012). 

- Επιςτθμονικόσ γραμματιςμόσ και το δικαίωμα των πολιτϊν να επθρεάηουν τισ 

πολιτικζσ αποφάςεισ για τθν επιςτιμθ: Οι αποφάςεισ ενόσ κράτουσ, που 

εφαρμόηονται ςε πολιτικό επίπεδο είναι πιο ιςοηυγιςμζνεσ (κοινωνία, περιβάλλον, 

οικονομία κτλ.) όταν το επίπεδο επιςτθμονικοφ γραμματιςμοφ των πολιτϊν είναι 

υψθλό, όςον αφορά τθ χρθματοδότθςθ των επιςτθμονικϊν και τεχνολογικϊν 

ερευνϊν από το δθμόςιο τομζα (Χαλκιά, 2012). 

- Επιςτθμονικόσ γραμματιςμόσ και αλλθλεπίδραςθ με τθν κοινωνία: Οι πολίτεσ 

κεωροφν τθν επιςτιμθ ωσ ζναν εξειδικευμζνο και τεχνοκρατικό τομζα, ο οποίοσ 

είναι αποκομμζνοσ και απομακρυςμζνοσ από τθν κοινωνία και τθν κακθμερινότθτα 

των ανκρϊπων. Τπάρχει φόβοσ και αμθχανία από τθν πλευρά των πολιτϊν διότι δεν 

κατανοοφν τθν επιςτιμθ και νιϊκουν πωσ δεν μποροφν να ελζγξουν τισ εφαρμογζσ 

τθσ. Όςο περιςςότερο οι πολίτεσ κατανοοφν τθν επιςτιμθ και τθν τεχνολογία τόςο 

πιο άμεςα αναδεικνφονται όλεσ οι πτυχζσ και οι δυνατότθτζσ τθσ (Χαλκιά, 2012).  

Β) Μικροςκοπικι κεϊρθςθ 

- Επιςτθμονικόσ γραμματιςμόσ και ςυμμετοχι του ατόμου ςε μία κοινωνία που 

κυριαρχείται από τθν επιςτιμθ και τθν τεχνολογία: Ζνασ επιςτθμονικά εγγράμματοσ 

πολίτθσ αιςκάνεται πιο ικανόσ να διαχειριςτεί και να ελζγξει κζματα τθσ 

κακθμερινότθτάσ του, τα οποία βαςίηονται ςτθν επιςτιμθ και τθν τεχνολογία (π.χ. 

κάπνιςμα, χριςθ κινθτϊν, δθμιουργία αιολικοφ πάρκου ςτθ κζςθ μίασ δαςικισ 

ζκταςθσ, κτλ.) (Χαλκιά, 2012). 
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- Επιςτθμονικόσ γραμματιςμόσ και απαςχόλθςθ: Σο γεγονόσ ότι θ οικονομία μίασ 

χϊρασ βαςίηεται περιςςότερο ςτθ γνϊςθ, δθμιουργεί μεγαλφτερεσ πικανότθτεσ 

απαςχόλθςθσ ςε ζναν επιςτθμονικά εγγράμματο πολίτθ, ο οποίοσ κα μπορεί να 

χειρίηεται με ευχζρεια τα τεχνολογικά μζςα ςτο χϊρο εργαςίασ του (Χαλκιά, 2012). 

- Επιςτθμονικόσ γραμματιςμόσ και νοθτικά, αιςκθτικά και θκικά πλεονεκτιματα για 

το άτομο: Θ επιςτθμονικι ςκζψθ, ανά τουσ αιϊνεσ, υπιρξε θ προςπάκεια του 

ανκρϊπινου μυαλοφ να εξθγιςει και να ερμθνεφςει τθ φφςθ και τισ εςωτερικζσ 

δομζσ τθσ. Σο γεγονόσ αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν πεικαρχθμζνθ και λογικι 

δραςτθριότθτα του ανκρϊπου, τθν εξζλιξθ και τθν ανάπτυξθ του πολιτιςμοφ κακϊσ 

επίςθσ και τθν τροποποίθςθ του περιβάλλοντόσ του (Χαλκιά, 2012). 

φμφωνα με τον Roberts (2007), υπάρχουν δφο διαφορετικζσ κεωριςεισ που 

χρθςιμοποιοφνται για τθν επιχειρθματολογία του επιςτθμονικοφ γραμματιςμοφ: Θ 

πρϊτθ ςχετίηεται με τουσ μακθτζσ αλλά και τουσ ενιλικεσ και ζχει να κάνει με τα 

γνωρίςματα που χαρακτθρίηουν τον επιςτθμονικά εγγράμματο πολίτθ. Πρόκειται 

για τθν ατομο-κεντρικι κεϊρθςθ. Θ δεφτερθ αναφζρεται ςτισ πολιτικζσ ενόσ 

ςυςτιματοσ διοίκθςθσ (πανεκνικισ ι τοπικισ εμβζλειασ) που κακορίηουν τθ 

διαμόρφωςθ των αναλυτικϊν προγραμμάτων. Πρόκειται για τθν πολιτικο-κεντρικι 

κεϊρθςθ. Από τισ κεωριςεισ αυτζσ αντλοφν οι προτάςεισ για τθ δομι των 

αναλυτικϊν προγραμμάτων, με ςτόχο τθν παροχι επιςτθμονικοφ γραμματιςμοφ 

ςτουσ μακθτζσ (Χαλκιά, 2012). 

 

2) Θ μάκθςθ μζςω μικρϊν ερευνϊν – Οι επιςτθμονικζσ διαδικαςίεσ 

 

Οι φιλόςοφοι τθσ επιςτιμθσ, μζχρι τα μζςα περίπου του 20οφ αιϊνα, πίςτευαν πωσ 

θ επιςτιμθ ςχετίηεται με τθν αναηιτθςθ τθσ απόλυτθσ αλικειασ και πωσ οι «νόμοι 

τθσ φφςθσ» προκφπτουν από τισ κατάλλθλεσ παρατθριςεισ. Τπιρξε ζντονοσ 

προβλθματιςμόσ κατά τθ δεκαετία του 1960 ανάμεςα ςτουσ φιλόςοφουσ, τουσ 

ιςτορικοφσ τθσ επιςτιμθσ και τουσ επιςτθμολόγουσ (π.χ. Karl Popper 1959, Thomas 

Kuhn 1970, κ.ά.) όςον αφορά τθ φφςθ τθσ επιςτιμθσ και τθν εξζλιξθ τθσ 

επιςτθμονικισ γνϊςθσ. φμφωνα με αυτοφσ, θ επιςτθμονικι γνϊςθ είναι οι ιδζεσ 

που δθμιουργοφνται ςτο ανκρϊπινο μυαλό, ςε μία προςπάκεια εξιγθςθσ και 

ερμθνείασ που επθρεάηεται και βαςίηεται ςτισ αιςκιςεισ του ανκρϊπου. Για να 

κεωρθκεί μία ιδζα επιςτθμονικι κα πρζπει να μπορεί να ελεγχκεί με τισ 

ανκρϊπινεσ αιςκιςεισ, με εργαλεία, ςυςκευζσ και όργανα μζτρθςθσ που αποτελοφν 

μία προζκταςθ των αιςκιςεων αυτϊν, μζςα από κατάλλθλα ςχεδιαςμζνα 

πειράματα ι με παρατθριςεισ. Αυτόσ ο ζλεγχοσ των ιδεϊν ςτθν επιςτιμθ αποτελεί 

και τθ βαςικι διαφορά μεταξφ τθσ επιςτιμθσ και του μφκου (Ross et al. 2004)79. 

φμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, οι επιςτιμονεσ κα πρζπει διαρκϊσ να 

ενθμερϊνονται, να ερευνοφν και είναι ςε κζςθ να ανακεωριςουν και να 
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τροποποιιςουν προθγοφμενεσ ζρευνεσ με βάςθ τισ νζεσ εξελίξεισ και τα νζα 

δεδομζνα που εμφανίηονται, προκειμζνου θ ζρευνά τουσ να είναι ζγκυρθ και 

αντικειμενικι. Οφείλουν, λοιπόν, να διακζτουν ευζλικτθ και ριηοςπαςτικι ςκζψθ, 

ϊςτε να μποροφν να ενςτερνιςτοφν τα νζα ςτοιχεία, ακόμθ και αν αυτά 

ςυγκροφονται και αντιπαρατίκενται με τα παλαιότερα (Χαλκιά, 2012).  

Θ διδαςκαλία του «επιςτθμονικοφ τρόπου ςκζψθσ» ςτθ ςχολικι πράξθ και ακόμθ 

περιςςότερο ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, δεν είναι μία προφανισ και εφκολθ 

υπόκεςθ για εκπαιδευτικοφσ, γονείσ και μακθτζσ. Αυτό ςυμβαίνει διότι οι μακθτζσ 

(αλλά και οι εκπαιδευτικοί) δεν ζχουν επίγνωςθ των επιςτθμονικϊν ιδεϊν που ιδθ 

κατζχουν για τον τρόπο λειτουργίασ του κόςμου, οι οποίεσ προζρχονται και ζχουν 

οικοδομθκεί μζςα από τισ προςωπικζσ τουσ εμπειρίεσ. Θ αλλαγι αυτϊν των ιδεϊν 

αποτελεί μία δφςκολθ διαδικαςία και χριηει ιδιαίτερθσ διδακτικισ προςζγγιςθσ και 

τεχνικισ. Επιπρόςκετα, οι μακθτζσ κεωροφν πωσ θ επιςτθμονικι γνϊςθ είναι 

δεδομζνθ και λειτουργεί ωσ «αυκεντία», δθλαδι δεν τροποποιείται, οφτε 

ανατρζπεται. Απλϊσ επεκτείνεται ςε νζα πεδία. Θεωροφν, επομζνωσ, ότι ο τομζασ 

και το περιεχόμενο των φ.ε. είναι κάτι ςτο οποίο πρζπει να «πιςτζψουν», 

ανεξάρτθτα εάν διαφωνοφν ζςτω και υποςυνείδθτα με αυτό. Αυτι θ νοοτροπία 

όμωσ, δεν βοθκά τουσ μακθτζσ να αποκτιςουν «επιςτθμονικι ςκζψθ», γεγονόσ που 

τουσ ωκεί ςτο να παραμζνουν πνευματικά αδρανείσ, χωρίσ να κατανοοφν τθ φφςθ 

τθσ επιςτιμθσ και τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ οικοδομικθκε θ επιςτθμονικι 

γνϊςθ. Παρακάτω παρουςιάηονται οριςμζνεσ από τισ προςπάκειεσ των ερευνθτϊν 

ςτθ διδακτικι των φ.ε. να οδθγιςουν τα παιδιά να ςκζφτονται με επιςτθμονικό 

τρόπο (Χαλκιά, 2012). 

 

Θ μάκθςθ μζςω μικρϊν ερευνϊν 

 

Θ μάκθςθ μζςω μικρϊν ερευνϊν ζχει πολλά κοινά ςτοιχεία με το μοντζλο 

ανακαλυπτικισ μάκθςθσ. Ζχει ωσ βαςικό ςκοπό τθ δθμιουργία κατάλλθλου 

μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ, το οποίο κα ενκαρρφνει και κα ωκεί τουσ μακθτζσ να 

αναηθτοφν πλθροφορίεσ για ζνα ερϊτθμα ι ζνα πρόβλθμα που τουσ ενδιαφζρει, 

κακϊσ και να υλοποιοφν ςχετικζσ διερευνιςεισ ι μικρζσ ζρευνεσ, για να 

απαντιςουν ςτο ςυγκεκριμζνο ερϊτθμα ι πρόβλθμα. Αξιοποιεί τισ πρακτικζσ που 

υλοποιικθκαν και αναπτφχκθκαν κατά τθν εφαρμογι ςτθν εκπαίδευςθ του 

μοντζλου ανακαλυπτικισ μάκθςθσ και ιδιαίτερα τθσ ελεφκερθσ ανακάλυψθσ. τθ 

ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ όμωσ, ο ςτόχοσ είναι μικρότεροσ και πιο ρεαλιςτικόσ. Σα 

ερωτιματα και τα ηθτιματα προσ διερεφνθςθ είναι πιο κακθμερινά και κατά 

ςυνζπεια πιο ενδιαφζροντα για τουσ μακθτζσ (Χαλκιά, 2012). 

ιμερα, ο βαςικόσ ςτόχοσ τθσ μάκθςθσ μζςω των μικρϊν ερευνϊν είναι θ άςκθςθ 

των μακθτϊν ςε επιςτθμονικζσ διαδικαςίεσ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο κα είναι ςε κζςθ 

να πραγματοποιοφν και να ςχεδιάηουν τισ δικιζσ τουσ ζρευνεσ προκειμζνου να 

διαπιςτϊςουν τθ λειτουργικότθτα των ιδεϊν τουσ για τον φυςικό κόςμο. Μπορεί 
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επίςθσ να ενςωματωκεί ςτο πλαίςιο μοντζλου τθσ κονςτρουκτιβιςτικισ μάκθςθσ, 

και πιο ςυγκεκριμζνα ςτο ςτάδιο τθσ αναδόμθςθσ (Χαλκιά 2012). 

 

Οι επιςτθμονικζσ διαδικαςίεσ 

 

Οι επιςτθμονικζσ διαδικαςίεσ αποτελοφν ζνα βαςικό παράγοντα του επιςτθμονικοφ 

γραμματιςμοφ κακϊσ μζςα από αυτζσ οι μακθτζσ αποκτοφν γνϊςεισ που κα τουσ 

είναι απαραίτθτεσ και χριςιμεσ για όλθ τθν υπόλοιπθ ηωι τουσ (όποιο επάγγελμα 

και αν ακολουκιςουν). Πολλζσ από αυτζσ, όπωσ είναι για παράδειγμα θ 

παρατιρθςθ και θ ταξινόμθςθ, δεν χαρακτθρίηουν μόνο τισ δραςτθριότθτεσ και τθν 

εφαρμογι των φ.ε., αλλά και οποιαδιποτε δραςτθριότθτα τθσ κακθμερινισ ηωισ. 

Δεν είναι μικρισ αλλά μεγάλθσ ςθμαςίασ, λοιπόν, το επιχείρθμα παροχισ 

κατάλλθλων μακθςιακϊν ευκαιριϊν ςτουσ μακθτζσ με ςτόχο τθν εξάςκθςι τουσ 

ςτισ επιςτθμονικζσ διαδικαςίεσ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο κα αναπτφξουν τισ 

αντίςτοιχεσ ερευνθτικζσ δεξιότθτεσ. Σζτοιου είδουσ ευκαιρίεσ δθμιουργοφνται όταν 

οι μακθτζσ εμπλζκονται ςτθν επιςτθμονικι διερεφνθςθ ερωτθμάτων και ςτθν 

επίλυςθ προβλθμάτων (Χαλκιά, 2012).  

Οι ερευνθτικζσ δεξιότθτεσ των παιδιϊν αναπτφςςονται ιδθ από τθν πολφ μικρι 

θλικία κακϊσ εκδθλϊνουν περιζργεια για τον κόςμο γφρω τουσ και προςπακοφν να 

τον ανακαλφψουν. Οι δεξιότθτεσ αυτζσ είναι ζνα αποτζλεςμα δραςτθριοτιτων 

δοκιμισ και λάκουσ, είναι περιοριςμζνεσ ςε αρικμό και δεν αρκοφν για τθ 

ςυςτθματικι μελζτθ του φυςικοφ κόςμου. Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ είναι να 

παρζχει τα απαραίτθτα εφόδια και κίνθτρα, ϊςτε να εξαςκθκοφν μεκοδικά οι 

μακθτζσ ςε αυτζσ τισ ερευνθτικζσ δεξιότθτεσ και να αναπτφξουν νζεσ, πιο ςφνκετεσ, 

με ςτόχο τθν ουςιαςτικότερθ, ςυςτθματικότερθ και πιο οργανωμζνθ προςζγγιςθ 

του κόςμου (Χαλκιά, 2012).  

τισ μικρζσ τάξεισ του Δθμοτικοφ ςχολείου οι μακθτζσ μπορεί να αναπτφξουν 

ςχετικά απλζσ δεξιότθτεσ όπωσ είναι θ παρατιρθςθ, θ ςφγκριςθ, θ ταξινόμθςθ και θ 

διατφπωςθ ερωτθμάτων. Οι δεξιότθτεσ αυτζσ αποτελοφν τθ βάςθ για τθν ανάπτυξθ 

άλλων, πιο ςφνκετων και πολφπλοκων δεξιοτιτων όπωσ είναι ο ςχεδιαςμόσ μίασ 

μικρισ ζρευνασ, θ πρόβλεψθ, θ ερμθνεία των δεδομζνων κτλ., οι οποίεσ 

αναπτφςςονται ςτισ μεγαλφτερεσ τάξεισ του δθμοτικοφ από τουσ ίδιουσ τουσ 

μακθτζσ (Χαλκιά, 2012). 

Ζνασ τρόποσ για να αναπτυχκοφν οι ερευνθτικζσ δεξιότθτεσ των μακθτϊν είναι θ 

εμπλοκι τουσ ςε δραςτθριότθτεσ διερεφνθςθσ ερωτθμάτων ι προβλθμάτων. Οι 

δραςτθριότθτεσ αυτζσ απαιτοφν από τουσ μακθτζσ να προβλθματιςτοφν και να 

αποφαςίςουν «τι να μεταβάλλουν» και «τι να μετριςουν», γεγονόσ που τουσ ωκεί 

ςτο να ςχεδιάςουν τθν πορεία τθσ δουλειάσ τουσ. Κατά τθ διαδικαςία τθσ 

διερεφνθςθσ ενόσ προβλιματοσ οι μακθτζσ επιλζγουν αρχικά τθ μεταβλθτι που κα 
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μεταβάλλουν και ζπειτα αποφαςίηουν τον τρόπο μζτρθςθσ και καταγραφισ των 

αποτελεςμάτων ςε μία οργανωμζνθ μορφι (Χαλκιά, 2012). 

Για να είναι εφικτι όμωσ μία αυτόνομθ διερεφνθςθ των μακθτϊν, κα πρζπει να ζχει 

προθγθκεί θ κατάλλθλθ εξάςκθςθ και εκπαίδευςθ από τισ μικρότερεσ τάξεισ ςτον 

τομζα τθσ διερεφνθςθσ, ϊςτε να ζχει οικοδομθκεί το κατάλλθλο επιςτθμονικό 

υπόβακρο, το οποίο κα εξελιχκεί ςτισ μεγαλφτερεσ τάξεισ. Αρχικά, ο εκπαιδευτικόσ 

κακοδθγεί τουσ μακθτζσ ςε κάκε φάςθ τθσ επιςτθμονικισ διερεφνθςθσ (επιλογι 

ενόσ απλοφ προβλιματοσ, εξιγθςθ του τρόπου εργαςίασ ςτουσ μακθτζσ, 

επιςιμανςθ των μεταβλθτϊν που κα αλλάξουν, επίδειξθ του τρόπου μζτρθςθσ 

κ.λπ.). Ζπειτα, εφόςον οι μακθτζσ ζχουν εξαςκθκεί ςτισ επιςτθμονικζσ δεξιότθτεσ ο 

εκπαιδευτικόσ ςταδιακά παραχωρεί ςτουσ μακθτζσ μεγαλφτερο βακμό ελευκερίασ 

με ςτόχο τθν ερευνθτικι αυτονομία τουσ (Χαλκιά, 2012). 

 

Θ επιςτθμονικι διερεφνθςθ 

 

Θ διερεφνθςθ αρχίηει από τθ ςτιγμι που το άτομο κα παρατθριςει κάτι ενδιαφζρον 

και κα αρχίςει να δθμιουργεί ςυλλογιςμοφσ, ςκζψεισ και ιδζεσ με ςκοπό τθν 

εξιγθςθ και ερμθνεία του αντικειμζνου, φαινομζνου ι γεγονότοσ που 

παρατθρικθκε. Οι ιδζεσ αποτελοφν ζνα κομμάτι τθσ δθμιουργικισ πλευράσ τθσ 

επιςτιμθσ (υποκζςεισ), οι οποίεσ κα πρζπει να διερευνθκοφν προςεκτικά. Θ 

διερεφνθςθ αυτι ανικει ςτθ λογικι πλευρά (ζλεγχοσ των ιδεϊν) τθσ επιςτιμθσ 

(Medawar 1969, όπωσ αναφζρουν οι Ross et al. 2004). υνικωσ, ο κόςμοσ ταυτίηει 

τθν επιςτθμονικι διερεφνθςθ με τον ζλεγχο μόνο κάποιασ ιδζασ, χωρίσ όμωσ να 

ςυμπεριλαμβάνει τθ δθμιουργικι πλευρά τθσ που είναι θ δθμιουργία και ο 

ςχθματιςμόσ τθσ ιδζασ αυτισ ςτο μυαλό ενόσ ανκρϊπου (επιςτιμονα ι μακθτι) 

(Ross et al. 2004). (Χαλκιά 2012) 

Θ ανάδειξθ των διαςτάςεων τθσ επιςτθμονικισ διερεφνθςθσ και ακόμθ 

περιςςότερο θ εξάςκθςθ των μακθτϊν ςε αυτζσ δεν αποτελεί μία εφκολθ 

διαδικαςία, διότι ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει αρχικά να προκαλεί τθν περιζργεια 

των μακθτϊν, να διατυπϊςει τα κατάλλθλα ερωτιματα για τον φυςικό κόςμο, 

κακϊσ επίςθσ και να παρακινιςει τουσ μακθτζσ να εμπλακοφν ςε μία διαδικαςία 

διερευνθτικι, με ςτόχο τθν απάντθςθ των ερωτθμάτων τουσ (Χαλκιά, 2012). 

Ζνασ από τουσ τρόπουσ επιςτθμονικισ διερεφνθςθσ ερωτθμάτων ζχει 

κωδικοποιθκεί ςε διακριτά ςτάδια και περιγράφεται παρακάτω. Είναι αναγκαίο να 

αναφερκεί πωσ τα ςυγκεκριμζνα ςτάδια δεν αποτελοφν τον μοναδικό τρόπο 

περιγραφισ τθσ επιςτθμονικισ διερεφνθςθσ και πωσ υπάρχουν ποικίλεσ και 

πολυάρικμεσ εκδοχζσ των ςταδίων αυτϊν, άλλεσ πιο εξελιγμζνεσ και άλλεσ 

τροποποιθμζνεσ (Χαλκιά, 2012). 
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υνοπτικι παρουςίαςθ των βαςικϊν ςταδίων διερεφνθςθσ ερωτθμάτων ςτθ 

ςχολικι πράξθ80 

 

- Ο ςχεδιαςμόσ τθσ διερεφνθςθσ ενόσ ερωτιματοσ 

 

α) Θ επιλογι ενόσ γενικοφ ερωτιματοσ, ι προβλιματοσ, προσ διερεφνθςθ (ςτο 

πλαίςιο των δυνατοτιτων, των εμπειριϊν και των ενδιαφερόντων των μακθτϊν) 

β) Ο προςδιοριςμόσ των ανεξάρτθτων και εξαρτθμζνων μεταβλθτϊν του 

ερωτιματοσ, ι του προβλιματοσ 

γ) Ο ζλεγχοσ των ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν 

δ) Θ διατφπωςθ προβλζψεων (το πικανό αποτζλεςμα που κα προκφψει κατά τθ 

μεταβολι των ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν) 

ε) Θ επιλογι και χριςθ του κατάλλθλου εξοπλιςμοφ (απλϊν υλικϊν, οργάνων, 

ςυςκευϊν) – ο ζλεγχοσ των κινδφνων 

 

- Η λιψθ και θ παρουςίαςθ των δεδομζνων 

 

ςτ) Θ ςυλλογι των δεδομζνων (μζκοδοι ςυλλογισ δεδομζνων – είδοσ των 

δεδομζνων) 

η) Θ πραγματοποίθςθ παρατθριςεων και μετριςεων, με επίςθμεσ και άτυπεσ 

μονάδεσ – χριςθ του εξοπλιςμοφ με ποικίλουσ βακμοφσ ακρίβειασ 

θ) Θ καταγραφι των δεδομζνων 

 

- Η αξιολόγθςθ των ενδείξεων 

 

κ) Θ «ανάγνωςθ» των δεδομζνων (ςυνοπτικι περιγραφι των δεδομζνων – 

αναηιτθςθ κανονικοτιτων και ςυςχετίςεων – ερμθνεία των δεδομζνων) 

ι) Θ εξαγωγι ςυμπεραςμάτων 

κ) Θ αξιολόγθςθ τθσ όλθσ διαδικαςίασ (επιςιμανςθ των περιοριςμϊν και τθσ 

ςπουδαιότθτασ των ευρθμάτων και των μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν) 

 

                                                           
80

 Χαλκιά, 2012  



32 
 

Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ ότι οι διαδικαςίεσ τθσ επιςτθμονικισ διερεφνθςθσ 

κα πρζπει να γίνονται ςτο πλαίςιο τθσ ομαδικισ εργαςίασ των μακθτϊν. Μζςα από 

τθν ομαδικι ςυνεργαςία των μακθτϊν, προκφπτουν νζεσ και πρωτότυπεσ ιδζεσ για 

τθν επίλυςθ του αρχικοφ ερωτιματοσ ι προβλιματοσ. Ακόμθ, κατά τθ διαδικαςία 

τθσ διερεφνθςθσ παρζχονται τα κατάλλθλα εφόδια και θ κατάλλθλθ ψυχολογικι και 

γνωςτικι υποςτιριξθ των μακθτϊν (Χαλκιά, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

3.4. Συμπεράςματα 

 

τθν προθγοφμενθ ενότθτα παρουςιάςτθκαν διάφορεσ ζρευνεσ ςχετικζσ με τθν 

ζννοια και το περιεχόμενο τθσ Ν – ΕΣ ςτον τομζα των φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων, 

θ ζνταξι τθσ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ και θ κατάλλθλθ μζκοδοσ διδαςκαλίασ 

τθσ. τα επόμενα κεφάλαια αναλφεται θ εκπαιδευτικι και ερευνθτικι διαδικαςία 

που πραγματοποιικθκε, το κζμα και το περιεχόμενο των διδακτικϊν παρεμβάςεων, 

το δείγμα, ο ςχεδιαςμόσ και θ ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, τα υλικά και ο 

τρόποσ καταςκευισ του μοντζλου που παρουςιάςτθκε ςτο 4ο ΦΦΕ από τουσ 

μακθτζσ κακϊσ επίςθσ και τα προβλιματα, οι ιδζεσ και τα αποτελζςματα τθσ 

ζρευνασ ςτθν ομάδα των μακθτϊν τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 
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Ερευνθτικι Μεκοδολογία 

 

4.1. Δείγμα 

 

Θ παροφςα ζρευνα είναι ποιοτικι και πραγματοποιικθκε ςε μία ομάδα πζντε 

μακθτϊν τθσ τ’ τάξθσ δθμοτικοφ, ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Φλϊρινασ. Σθν ομάδα 

ςυμπλιρωναν τρεισ μακθτζσ και δφο μακιτριεσ. Κανζνα μζλοσ τθσ ομάδασ δεν είχε 

αςχολθκεί ξανά ςτο παρελκόν με το περιεχόμενο και τισ διαςτάςεισ τθσ 

νανοτεχνολογίασ και τθσ νανοκλίμακασ, επομζνωσ το γνωςτικό υπόβακρο των 

μακθτϊν δεν είχε αναπτυχκεί ςτο ςυγκεκριμζνο τομζα. Σα τρία μζλθ τθσ ομάδασ 

ςυνεργάςτθκαν με τθν ίδια φοιτιτρια και ςτο 3ο Φεςτιβάλ Φυςικϊν Επιςτθμϊν που 

πραγματοποιικθκε τθν προθγοφμενθ χρονιά με κζμα τθν ενζργεια, ενϊ τα δφο 

μζλθ (ζνα αγόρι και ζνα κορίτςι) εντάχκθκαν ςτθν ομάδα ςτο 4ο Φεςτιβάλ Φυςικϊν 

Επιςτθμϊν με κζμα τθν ειςαγωγι τθσ Ν-ΕΣ ςτον τομζα τθσ ενζργειασ. Σα νζα μζλθ 

τθσ ομάδασ ενθμερϊκθκαν για το κζμα και το περιεχόμενο που παρουςιάςτθκε ςτο 

προθγοφμενο Φεςτιβάλ που δεν ςυμμετείχαν.  
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4.2.  Σχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ για το δθμοτικό ςχολείο 

 

Για τθν υλοποίθςθ μίασ διδαςκαλίασ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, με κζμα τθν 

ειςαγωγι τθσ Ν – ΕΣ ςτον τομζα τθσ ενζργειασ, πραγματοποιικθκε βιβλιογραφικι 

ζρευνα και ςυλλζχκθκε οπτικοακουςτικό υλικό που ςχετίηεται με τθν παραγωγι και 

τθ μεταφορά ενζργειασ ςτθν κλίμακα Νάνο. Πιο ςυγκεκριμζνα, μελετικθκαν οι εξισ 

ιςτοςελίδεσ, που ςχετίηονται με τθ μζκοδο, τα υλικά και τα μζςα που μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ (K – 12) ςτο επίπεδο τθσ 

Νανοκλίμακασ. 

“Websites with K – 12 Nano – Education Material” 

- University of Wisconsin, Madison (mrsec.wisc.edu/Edetc/background/nano.html) 

 

Οι ερευνθτζσ ςτο Πανεπιςτιμιο του Ουιςκόνςιν ςτο Μάντιςον δθμιουργοφν 

εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ με βάςθ τθν επιςτιμθ των υλικϊν και τθσ 

νανοτεχνολογίασ, ζπειτα από τισ ςχετικζσ ζρευνεσ που ζχουν διεξαχκεί για 

το ςυγκεκριμζνο κζμα. ε αυτιν τθν ιςτοςελίδα, υπάρχει μία μεγάλθ 

ςυλλογι δραςτθριοτιτων που πραγματοποιικθκαν ςε εργαςτιρια και 

μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε μία ςχολικι αίκουςα με τθ μορφι 

επιτραπζηιων καταςκευϊν, ςε μθ τυπικά περιβάλλοντα μάκθςθσ. Θ ομάδα 

είναι θ NSF, χρθματοδοτοφμενθ από τθν “UW Materials Research Science 

and Engineering Center Interdisciplinary Education Group (UW MRSEC IEG)”. 

Πραγματοποιείται θ χριςθ παραδειγμάτων τθσ Ν-ΕΣ για τθν ενίςχυςθ τθσ 

κατανόθςθσ των κεμελιωδϊν επιςτθμϊν και των εννοιϊν τθσ μθχανικισ. 

Εφόςον κατανοθκοφν οι δυνατότθτεσ αυτϊν των διεπιςτθμονικϊν πεδίων 

από ζνα ακροατιριο μακθτϊν, μποροφν να παρουςιαςτοφν και ςε ζνα 

ευρφτερο κοινό.  

 

- National Nanotechnology Infrastructure Network (NNIN) - Serving Nanoscale 

Science, Engineering & Technology (www.nnin.org/nnin_k12teachers.html) 

 

Σο Δίκτυο Εκνικϊν Τποδομϊν Νανοτεχνολογίασ (NNIN), είναι μια 

ολοκλθρωμζνθ δικτυωμζνθ ςυνεργαςία των εγκαταςτάςεων του 

διαχειριςτι, που υποςτθρίηεται από το Εκνικό Κδρυμα Επιςτθμϊν (National 

Science Foundation) και εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ τθσ επιςτιμθσ τθσ 

νανοκλίμακασ, τθσ μθχανικισ και τθσ τεχνολογίασ. Θ αποςτολι τθσ “NNIN” 

είναι να καταςτεί θ ταχφτατθ δυνατι πρόοδοσ ςτον τομζα τθσ επιςτιμθσ , 

τθσ μθχανικισ και τθσ τεχνολογίασ ςτθν κλίμακα Νάνο, από τθν 

αποτελεςματικι πρόςβαςθ των Τποδομϊν τθσ Νανοτεχνολογίασ. 

Παρζχονται εργαςτιρια, γεωγραφικά κατανεμθμζνα με τζτοιον τρόπο, ϊςτε 

να είναι ανοιχτά και προςιτά, το κακζνα με ςυγκεκριμζνουσ τομείσ τθσ 

τεχνικισ εξειδίκευςθσ. Ακόμθ, παρζχονται θ καταςκευι, θ ςφνκεςθ, ο 

χαρακτθριςμόσ και οι πόροι ολοκλιρωςθσ για τθ δθμιουργία δομϊν, 

http://www.nnin.org/nnin_k12teachers.html
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ςυςκευϊν και ςυςτθμάτων από το επίπεδο τθσ ατομικισ κλίμακασ του 

Νανόκοςμου ζωσ τθ μεγάλθ κλίμακα του Μακρόκοςμου.  Οι χριςτεσ τθσ 

ιςτοςελίδασ αςχολοφνται με διάφορουσ τομείσ όπωσ θ αςτρονομία, θ 

πακολογία των φυτϊν, θ επιςτιμθ των υλικϊν, οι φυςικζσ επιςτιμεσ, οι 

χθμικζσ επιςτιμεσ, οι βιολογικζσ επιςτιμεσ, διάφοροι κλάδοι τθσ μθχανικισ 

και άλλα κζματα. Προζρχονται από εκνικά ακαδθμαϊκά εργαςτιρια αλλά και 

τθ βιομθχανία. Σα ζργα μπορεί να είναι βραχυπρόκεςμα ι μακροπρόκεςμα, 

από τθν Ακαδθμία ι τθ Βιομθχανία και μποροφν να αποτελοφν είτε κακαρι 

ζρευνα είτε να ςχετίηονται με τθν ανάπτυξθ πρωτότυπων προϊόντων. Οι 

χριςτεσ μποροφν να εκτελζςουν τθν ζρευνα επί τόπου με τθν χριςθ 

κατάλλθλου εξοπλιςμοφ και εγκατάςταςθσ, άρτιασ εκπαίδευςθσ και 

υποςτιριξθσ από το προςωπικό. Θ χριςθ εξ αποςτάςεωσ είναι επίςθσ 

εφικτι. Οι εξωτερικοί χριςτεσ ξοδεφουν ςυνικωσ μία εβδομάδα ι δφο για 

να ολοκλθρϊςουν το ζργο τουσ, αν και είναι δυνατζσ οι επιπλζον 

επιςκζψεισ. Ζχουν βοθκθκεί πολλοί χριςτεσ ςτο να επιτφχουν μζςα από τθν 

παροχι τθσ ιςχυρισ τεχνικισ αλλθλεπίδραςθσ, των μθχανιςμϊν προςταςίασ 

τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και τθσ ιςχυρισ υποςτιριξθσ και κατάρτιςθσ 

τθσ γνϊςθσ. Θ απλουςτευμζνθ διαδικαςία αποδοχισ του ζργου των 

ερευνθτϊν ζχει ωσ ςτόχο να επιτρζψει τθ άμεςθ χριςθ των εγκαταςτάςεων, 

εντόσ 2 εβδομάδων από τθν πρϊτθ επαφι. Παρζχεται εργατικό δυναμικό για 

τθν εκπαίδευςθ του εξοπλιςμοφ και εκτενισ υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ, 

για τθ ςφντομθ επίτευξθ των αποτελεςμάτων. Διατίκεται επίςθσ μία μεγάλθ 

ςειρά θλεκτρονικϊν πόρων κατάρτιςθσ πολυμζςων, που ςχετίηονται με 

ενδιαφζροντα αντικείμενα και μπορεί να φανοφν χριςιμα ακόμθ και ςε 

αυτοφσ που δεν είναι χριςτεσ. Ωσ μζροσ τθσ ευρφτερθσ αποςτολισ τθσ είναι 

να υποςτθρίξει όλεσ τθσ πτυχζσ τθσ Ν – ΕΣ. Θ “NNIN” παρζχει ζνα 

εκτεταμζνο πρόγραμμα εκπαίδευςθσ και δραςτθριοτιτων που εξετάηει 

κοινωνικά και θκικά ηθτιματα, τα οποία ςχετίηονται με τθ Ν – ΕΣ. Όςον 

αφορά τθν εκπαίδευςθ και τθν ειςαγωγι τθσ Ν – ΕΣ ςε μακθτζσ δθμοτικοφ, 

ςτόχοσ τθσ  “NNIN” είναι να προςφζρει απλζσ δραςτθριότθτεσ με τθ χριςθ 

τθσ νανοτεχνολογίασ, που επιδεικνφουν ςθμαντικζσ ζννοιεσ, οι οποίεσ ιδθ 

διδάςκονται ςτθν εκπαίδευςθ. Προςκζτοντασ ζνα κομμάτι τθσ Ν – ΕΣ, 

παρζχεται ζνα επιπλζον άγκιςτρο για να κρατιςει και να ενιςχφςει το 

ενδιαφζρον των μακθτϊν που αςχολοφνται με τισ φυςικζσ επιςτιμεσ. Και 

πράγματι, υπάρχουν τομείσ τθσ Ν – ΕΣ, που μποροφν να ειςαχκοφν επιτυχϊσ 

ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ. 

 

- The Nanotechnology Group (www.tntg.org/documents/46.html) 

 

Θ ςυγκεκριμζνθ ιςτοςελίδα δθμιουργικθκε για τουσ εκπαιδευτικοφσ και 

τουσ φοιτθτζσ, οι οποίοι αναηθτοφν εκπαιδευτικό υλικό που ςχετίηεται με τθ 

Ν–ΕΣ. Βαςικόσ ςτόχοσ είναι θ παροχι των κατάλλθλων θλεκτρονικϊν 

ςυνδζςεων για τα υλικά που κα μποροφςαν να ενςωματωκοφν ςτο 

ςφγχρονο επιςτθμονικό εκπαιδευτικό υλικό. 

http://www.tntg.org/documents/46.html


37 
 

 

- Nevada Nanotechnology Center – University of Nevada, Las Vegas 

(nanotechnology.unlv.edu/k12.htm)  

 

τθ ςυγκεκριμζνθ ιςτοςελίδα παρουςιάηεται εκπαιδευτικό υλικό που 

ςχετίηεται με τθν ενθμζρωςθ και τθν επεξιγθςθ διάφορων τομζων και 

εφαρμογϊν τθσ Ν – ΕΣ, από τουσ ερευνθτζσ του Πανεπιςτθμίου τθσ πόλθσ 

Νεβάδα των ΘΠΑ. Διατίκενται διάφοροι ςφνδεςμοι, πθγζσ και 

δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ διευκολφνουν τθν κατανόθςθ διάφορων 

λειτουργιϊν, που ςυμβαίνουν ςτθν κλίμακα Νάνο. 

 

- Understanding Nano (www.understandingnano.com) 

 

Θ Ν-ΕΣ αποτελεί ζνα περίπλοκο κζμα με νζεσ εξελίξεισ που ςυμβαίνουν 

ςχεδόν ςε κακθμερινι βάςθ. Πολλοί άνκρωποι χρειάηονται μία πθγι για τθν 

εκμάκθςθ τθσ Ν-ΕΣ αλλά και για να ςυμβαδίηουν με τισ εξελίξεισ που 

πραγματοποιοφνται ςτον τομζα αυτό. Θ ςυγκεκριμζνθ ιςτοςελίδα παρζχει 

άρκρα και πλθροφορίεσ που επεξθγοφν τισ ζννοιεσ τθσ Ν-ΕΣ και είναι ζγκυρθ 

για επαγγελματίεσ του κλάδου, φοιτθτζσ αλλά και για το υπόλοιπο κοινό που 

απλά ενδιαφζρεται. Είναι ςυγχρονιςμζνθ με τισ εξελίξεισ που ςυμβαίνουν 

ςτον χϊρο τθσ επιςτιμθσ τθσ Νανοτεχνολογίασ. Επικεντρϊνεται ςτισ χριςεισ 

τισ Ν-ΕΣ. Προςφζρει επίςθσ πλθροφορίεσ ςχετικζσ με επιχειριςεισ και 

ερευνθτικά εργαςτιρια που εμπλζκονται ςτον τομζα τθσ νανοτεχνολογίασ, 

περιγραφζσ των νάνο-υλικϊν και ςχζδια μακθμάτων για τουσ 

εκπαιδευτικοφσ και τουσ μακθτζσ. Μερικά από τα κζματα που 

παρουςιάηονται και επεξθγοφνται ςτθ ςυγκεκριμζνθ ιςτοςελίδα είναι θ 

ειςαγωγι τθσ Ν-ΕΣ ςτον τομζα τθσ ενζργειασ, τθσ ιατρικισ, τθσ μθχανικισ, 

των υλικϊν, τθσ βιομθχανίασ, του περιβάλλοντοσ.  

 

- NISE Network – Nanoscale Informal Science Education (http://nisenet.org/) 

 

Σο Εκνικό Δίκτυο Άτυπθσ Εκπαίδευςθσ (STEM) είναι μία εκνικι κοινότθτα 

«άτυπων» εκπαιδευτικϊν και επιςτθμόνων που ζχει ωσ ςτόχο τθν προϊκθςθ 

τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ και τθσ κατανόθςθσ τθσ ςφγχρονθσ 

επιςτιμθσ, τθσ τεχνολογίασ , τθσ μθχανικισ και των μακθματικϊν (STEM). Θ 

ςυγκεκριμζνθ ιςτοςελίδα αποτελεί μία ψθφιακι βιβλιοκικθ των δθμόςιων 

εκπαιδευτικϊν προϊόντων και εργαλείων που ζχουν ςχεδιαςτεί για τουσ 

εκπαιδευτικοφσ και τουσ επιςτιμονεσ.  

 

Εκτόσ από τισ θλεκτρονικζσ ιςτοςελίδεσ που παρουςιάςτθκαν παραπάνω, για τθν 

ολοκλιρωςθ και τθν πραγματοποίθςθ μίασ επιτυχοφσ και επιςτθμονικά 

τεκμθριωμζνθσ ζρευνασ μελετικθκε το βιβλίο “Nanoscale Science” των M. Gail 

Jones, Michael R. Falvo, Amy R. Taylor και Bethany P. Broadwell (2007). Σο 

http://nisenet.org/
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ςυγκεκριμζνο βιβλίο αναφζρεται ςτθν επιςτιμθ τθσ Νανοκλίμακασ και πιο 

ςυγκεκριμζνα παρζχει δραςτθριότθτεσ που ανταποκρίνονται ςε μακθτζσ 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Διατίκενται ενότθτεσ με κζματα όπωσ το μζγεκοσ και 

θ κλίμακα, εργαλεία και τεχνικζσ, μοναδικζσ ιδιότθτεσ και ςυμπεριφορζσ, 

εφαρμογζσ και κοινωνικζσ επιπτϊςεισ τθσ Ν – ΕΣ. 

Επίςθσ, ςτθν ζρευνα αξιοποιικθκε θ διπλωματικι εργαςία του Παραςκευά Θ. 

Κόκκορθ (2013), που ςχετίηεται με τθν Σεχνολογία των Νανοφωτοβολταϊκϊν 

Διατάξεων.  

Ζνα επιπλζον ςφγγραμμα που μελετικθκε για τθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα με τίτλο 

“Nanotechnology Demystified – A Self-teaching Guide” των Linda Williams και Dr. 

Wade Adams (2007), παρζχει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ Ν-ΕΣ και τισ μελλοντικζσ 

εφαρμογζσ τθσ και διερευνά τισ επιπτϊςεισ τθσ ςτον τομζα τθσ ενζργειασ, τθσ 

ιατρικισ, των φαρμακευτικϊν προϊόντων, τθσ μθχανικισ, των επικοινωνιϊν και 

άλλα κζματα. Βαςιςμζνο ςε διάφορεσ καταγραφζσ που ζχουν πραγματοποιθκεί 

ςχετικά με τθ Ν-ΕΣ κατορκϊνει να αναδείξει ςυμβουλζσ, νζα και τάςεισ τθσ ςε 

διάφορουσ τομείσ τθσ κακθμερινότθτασ. Επιπλζον, παρζχει ςτο τζλοσ κάκε ενότθτασ 

ερωτιςεισ αξιολόγθςθσ και ςτο τζλοσ μία ςυνολικι αξιολόγθςθ τθσ φλθσ που 

μελετικθκε. 

Μελετικθκε επίςθσ ο πρϊτοσ τόμοσ του βιβλίου «Διδάςκοντασ Φυςικζσ Επιςτιμεσ»  

τθσ Κ. Χαλκιά (2012). Παρουςιάηονται βαςικά ηθτιματα τθσ διδακτικισ των φυςικϊν 

επιςτθμϊν που απαςχολοφν τθ διεκνι ακαδθμαϊκι κοινότθτα, κακϊσ και τα 

ερευνθτικά δεδομζνα των τελευταίων δεκαετιϊν ςτον τομζα αυτό. Πιο 

ςυγκεκριμζνα, ςτον πρϊτο τόμο του βιβλίου εξετάηονται μία ςειρά από κζματα, τα 

κυριότερα των οποίων είναι: α) οι διάφορεσ διαςτάςεισ τθσ ζννοιασ του 

επιςτθμονικοφ γραμματιςμοφ, οι βαςικοί παράγοντεσ που κακορίηουν τθν ζννοια 

αυτι ςε κάκε εποχι και οι αντίςτοιχεσ τάςεισ που ςιμερα φαίνεται να 

διαμορφϊνονται ςτον διεκνι χϊρο, β) οι βαςικζσ κεωρίεσ μάκθςθσ που επθρζαςαν 

και διαμόρφωςαν τα μοντζλα διδαςκαλίασ ςτα μακιματα των φυςικϊν επιςτθμϊν 

(οι γνωςιακζσ προςεγγίςεισ, οι κοινωνικοπολιτιςμικζσ προςεγγίςεισ και ο 

κοινωνικόσ κονςτρουκτιβιςμόσ), γ) τα βαςικά χαρακτθριςτικά των ιδεϊν των 

μακθτϊν και του κακθμερινοφ τρόπου ςκζψθσ για τισ ζννοιεσ και τα φαινόμενα του 

φυςικοφ κόςμου, δ) τα κυριότερα διδακτικά μοντζλα που εφαρμόηονται ςτα 

μακιματα των φυςικϊν επιςτθμϊν, ε) οι επιςτθμονικζσ διαδικαςίεσ που 

χαρακτθρίηουν τθ διερευνθτικι μάκθςθ και ςχετικζσ αςκιςεισ που τθν καλλιεργοφν, 

ςτ) τα βαςικά διδακτικά εργαλεία που χρθςιμοποιοφνται ςτθ διδαςκαλία των 

φυςικϊν επιςτθμϊν (τα μοντζλα, οι αναλογίεσ και οι μεταφορζσ, τα νοθτικά 

πειράματα και οι εννοιολογικοί χάρτεσ) και η) οι άτυπεσ πθγζσ μάκθςθσ ςτισ φυςικζσ 

επιςτιμεσ και οι τρόποι αξιοποίθςισ τουσ από τθν τυπικι εκπαίδευςθ.  

Ζνα επιπλζον βιβλίο που ςυνζβαλε ςτθ διεξαγωγι τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ ζχει 

ωσ τίτλο «Παιδαγωγικι Γνϊςθ Περιεχομζνου Φυςικϊν Επιςτθμϊν» με ςυγγραφζα 

του βιβλίου τον Πζτρο Π. Καριϊτογλου (2006). Σο ςυγκεκριμζνο βιβλίο αποτελεί μία 

προςπάκεια επανακεϊρθςθσ τθσ αρχικισ εκπαίδευςθσ και τθσ επιμόρφωςθσ των 
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εκπαιδευτικϊν ςτθν περιοχι των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. τθρίηεται ςτθν ςχετικι 

πρόταςθ τθσ Παιδαγωγικισ Γνϊςθσ Περιεχομζνου, θ οποία αποτελεί μία ςφνκεςθ 

περιεχομζνου, εννοιολογικϊν δυςκολιϊν των μακθτϊν/τριϊν και διδακτικϊν 

προτάςεων, τουλάχιςτον, αν και οι ςχετικζσ βιβλιογραφικζσ προτάςεισ δεν 

ςυμφωνοφν απολφτωσ. Ιδιαίτερα για τουσ εκπαιδευτικοφσ Πρωτοβάκμιασ και 

Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ, που δεν είναι ειδικοί ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ, το 

πρόβλθμα είναι εντονότερο λόγω τθσ περιοριςμζνθσ γνϊςθσ των Φυςικϊν 

Επιςτθμϊν. 

Εκτόσ από τισ θλεκτρονικζσ πθγζσ και τα ςυγγράμματα, για τθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα 

αναηθτικθκε και μελετικθκε οπτικοακουςτικό υλικό από διάφορεσ θλεκτρονικζσ 

πθγζσ, το οποίο ςχετίηεται με τθν ενθμζρωςθ και επεξιγθςθ διάφορων τομζων και 

εννοιϊν τθσ Ν-ΕΣ. Σα κυριότερα κζματα που προςεγγίηονται είναι οι τρόποι 

παραγωγισ και μεταφοράσ ενζργειασ ςε θλιακά κφτταρα ςτο επίπεδο τθσ 

νανοκλίμακασ αλλά και ςε ςυμβατικά θλιακά κφτταρα. Σο οπτικοακουςτικό υλικό 

που ςυλλζχκθκε παρουςιάηεται παρακάτω με τον τίτλο και τον ςφνδεςμο ι τον 

φορζα από τον οποίο προζρχεται. 

- «Θ Μυςτικι Ηωι των Τλικϊν» / “The Secret Life of Materials” 

http://www.materialsfuture.eu/en/film-eu 

Παρουςιάηονται οι ζρευνεσ και τα ευριματα επιςτθμόνων ςχετικά με τισ 

ιδιότθτεσ των υλικϊν και των πολλαπλϊν χριςεϊν τουσ με ςτόχο τθ 

βελτίωςθ και τθν εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ ςε διάφορουσ τομείσ τθσ 

κακθμερινότθτασ των ανκρϊπων.  

 

- “Tiny Solutions to our big Energy Problem” 

http://www.nisenet.org/catalog/tiny-solutions-our-big-energy-problem 

Σο ςυγκεκριμζνο βίντεο ςχετίηεται και αναφζρεται ςτον τομζα τθσ ενζργειασ. 

Παρουςιάηεται θ βελτίωςθ τθσ παραγωγισ, διατιρθςθσ και μεταφοράσ 

ενζργειασ με τθ χριςθ τθσ Ν-ΕΣ.  

 

- “Do You Know What Nano Means?” 

http://www.nisenet.org/catalog/media/do_you_know_what_nano_means 

Σο παρόν βίντεο είναι ζνα εκπαιδευτικό animation το οποίο παρουςιάηει τισ 

ιδιότθτεσ και τθν ζννοια τθσ νανοκλίμακασ και τθ ςυγκρίνει με τισ κλίμακεσ 

του μικρόκοςμου και του μακρόκοςμου. Είναι κατάλλθλο για μακθτζσ 

δθμοτικοφ.  

 

- “The strange new world of Nanoscience, narrated by Stephen Fry” 

http://www.nano.gov/node/890 

Σο ςυγκεκριμζνο βίντεο κζρδιςε το βραβείο «Καλφτερθσ Σαινίασ Μικροφ 

Μικουσ» ςτο “Scinema Science film festival 2010”. Αποτελεί μία ευγενικι 

προςφορά του Πανεπιςτθμίου του Cambridge και εξθγεί τθν ζννοια και τισ 

ιδιότθτεσ τθσ Ν-ΕΣ κακϊσ επίςθσ και τισ εφαρμογζσ που μπορεί να ζχει ςτο 

μζλλον, μζςα από τισ ζρευνεσ των επιςτθμόνων. 

http://www.materialsfuture.eu/en/film-eu
http://www.nisenet.org/catalog/tiny-solutions-our-big-energy-problem
http://www.nisenet.org/catalog/media/do_you_know_what_nano_means
http://www.nano.gov/node/890
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-  “Nova: Carbon Nanotubes” 

https://www.youtube.com/watch?v=19nzPt62UPg 

το ςυγκεκριμζνο βίντεο παρουςιάηονται οι ζρευνεσ των επιςτθμόνων που 

ςχετίηονται με τον αποτελεςματικότερο τρόπο μεταφοράσ τθσ ενζργειασ με 

τθ χριςθ νανοςωλινων άνκρακα. Προβάλλονται θ δομι, οι ιδιότθτεσ, ο 

τρόποσ παραγωγισ και ο τρόποσ λειτουργίασ τουσ.  

 

- “What is Nanotechnology? What applications can it be used for?” 

https://www.youtube.com/watch?v=WOqEk440JZ8 

Παρουςιάηονται οι ιδιότθτεσ τθσ ατομικισ κλίμακασ μζςα από animation και 

ςυνεντεφξεισ ερευνθτϊν που αςχολοφνται με το ςυγκεκριμζνο κζμα. 

 

- “First Optical Rectenna Converts Light to DC Current” 

https://www.youtube.com/watch?v=kMdYVLtBtoY 

Με τθ χριςθ τθσ Ν-ΕΣ, ερευνθτζσ παρουςιάηουν τρόπουσ μετατροπισ τθσ 

θλιακισ ενζργειασ ςε θλεκτρικό ρεφμα. 

 

- “The Space Elevator - no longer Science Fiction” 

https://www.youtube.com/watch?v=Kl083LAYnoU 

Παρουςιάηονται θ δομι και οι λειτουργείεσ των νανοςωλινων άνκρακα 

όςον αφορά τθ μεταφορά ενζργειασ ςτθν κλίμακα Νάνο. 

 

- “New Carbon Composite of Nanotubes and Graphene : DigInfo [HD] [CC]” 

https://www.youtube.com/watch?v=munIqrfGMZg 

Παρουςίαςθ τθσ δομισ των νανοςωλινων άνκρακα. 

 

- “Solar energy / Solar photovoltaics / Photovoltaic effect (3D animation)” 

https://www.youtube.com/watch?v=1gta2ICarDw 

Προβολι του τρόπου λειτουργίασ και τθσ δομισ των φωτοβολταϊκϊν 

ςυςτθμάτων. 

 

- “How Solar Panel Works”    

https://www.youtube.com/watch?v=Y0InAuhAre4 

Σο ςυγκεκριμζνο βίντεο παρουςιάηει και επεξθγεί μζςα από animation τθ 

διαδικαςία που πραγματοποιείται ςτο εςωτερικό μζροσ των θλιακϊν 

κυττάρων με ςκοπό τθ μετατροπι τθσ θλιακισ ενζργειασ ςε θλεκτρικι.  

 

- “Introduction to Quantum Dots” 

https://www.youtube.com/watch?v=iZMEQmVaRcY 

Θ ερευνιτρια Laurie King ςτο “Imperial College” του Λονδίνου, 

πραγματοποιεί μία ειςαγωγι ςτθν ζννοια και το περιεχόμενο των κβαντικϊν 

τελειϊν. Οι κβαντικζσ τελείεσ χρθςιμοποιοφνται ςτα θλιακά κφτταρα κακϊσ 

https://www.youtube.com/watch?v=19nzPt62UPg
https://www.youtube.com/watch?v=WOqEk440JZ8
https://www.youtube.com/watch?v=kMdYVLtBtoY
https://www.youtube.com/watch?v=Kl083LAYnoU
https://www.youtube.com/watch?v=munIqrfGMZg
https://www.youtube.com/watch?v=1gta2ICarDw
https://www.youtube.com/watch?v=Y0InAuhAre4
https://www.youtube.com/watch?v=iZMEQmVaRcY
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μποροφν να απορροφιςουν το υπεριϊδεσ φωσ και να το μετατρζψουν ςε 

θλεκτρικι ενζργεια.  

 

- “Nanotechnology Part 1: Explore the Nanoscale” 

https://www.youtube.com/watch?v=PAAvuhYKNz0 

το ςυγκεκριμζνο βίντεο αναλφονται οι ιδιότθτεσ και οι λειτουργίεσ που 

πραγματοποιοφνται ςτο επίπεδο τθσ κλίμακασ Νάνο. 

 

- “Nanotechnology Part 2: Nanoproperties” 

https://www.youtube.com/watch?v=VdJ6jne6k7M 

Παρουςιάηεται το δεφτερο μζροσ του προθγοφμενου κζματοσ που ςχετίηεται 

με τισ ιδιότθτεσ και τισ λειτουργείεσ που πραγματοποιοφνται ςτθν κλίμακα 

Νάνο. 

 

- “How Will Nanotechnology Change the World ? - Full Documentary” 

https://www.youtube.com/watch?v=cG9P8DLuh0U 

Ερευνθτικι ταινία που παρουςιάηει τθν εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ μζςα από τισ 

εφαρμογζσ τθσ Ν-ΕΣ.  

 

- “Quantum Dot's Learning Adventure” 

https://www.youtube.com/watch?v=6jSV6OV7rqE 

Βίντεο κινουμζνων ςχεδίων που αναφζρεται ςτθ λειτουργία των κβαντικϊν 

τελειϊν.  

 

- “Quantum Dots”                  

https://www.youtube.com/watch?v=cXNzfR1qaHU 

Ανάλυςθ των ιδιοτιτων, του μεγζκουσ και των λειτουργιϊν των κβαντικϊν 

τελειϊν μζςα από κινοφμενα ςχζδια.  

 

- “Quantum dot solar cell”              

https://www.youtube.com/watch?v=jQ35en-yYqE 

Εκπαιδευτικό βίντεο κινουμζνων ςχεδίων που παρουςιάηει τθ δομι και τθ 

λειτουργία των θλιακϊν κυττάρων με χριςθ Ν-ΕΣ και πιο ςυγκεκριμζνα με 

τθ λειτουργία των κβαντικϊν τελειϊν. 

 

- “What are Quantum Dots?”  

https://www.youtube.com/watch?v=LlPDyl53rZA 

Παρουςίαςθ των ιδιοτιτων και τθσ δομισ των κβαντικϊν τελειϊν. 

 

- “The Power of the Sun - The Science of the Silicon Solar Cell” 

https://www.youtube.com/watch?v=u0hckM8TKY0 

Ανάλυςθ του τρόπου λειτουργίασ των θλιακϊν κυττάρων. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PAAvuhYKNz0
https://www.youtube.com/watch?v=VdJ6jne6k7M
https://www.youtube.com/watch?v=cG9P8DLuh0U
https://www.youtube.com/watch?v=6jSV6OV7rqE
https://www.youtube.com/watch?v=cXNzfR1qaHU
https://www.youtube.com/watch?v=jQ35en-yYqE
https://www.youtube.com/watch?v=LlPDyl53rZA
https://www.youtube.com/watch?v=u0hckM8TKY0
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- “Introduction to Quantum Dots and Solar Energy Conversion Devices” 

https://www.youtube.com/watch?v=im5hDra2EZA 

Ειςαγωγι ςτισ κβαντικζσ τελείεσ και ςτισ θλιακζσ ςυςκευζσ μετατροπισ 

ενζργειασ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=im5hDra2EZA
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4.3. Σχεδιαςμόσ, ανάπτυξθ και εφαρμογι διδακτικισ προςζγγιςθσ για το 

δθμοτικό ςχολείο 

Θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα, που ςχετίηεται με τθν ειςαγωγι τθσ Ν – ΕΣ ςτθν 

πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ και πιο ςυγκεκριμζνα ςτον τομζα τθσ ενζργειασ, 

πραγματοποιικθκε ςε μία ομάδα πζντε μακθτϊν, ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ 

Φλϊρινασ και εντάχκθκε ςτα πλαίςια του 4ου Φεςτιβάλ Φυςικϊν Επιςτθμϊν. 

Πραγματοποιικθκαν 10 διδακτικζσ παρεμβάςεισ (ςυναντιςεισ), οι οποίεσ 

ιςοδυναμοφν με 20 διδακτικζσ ϊρεσ. Θ μζκοδοσ που χρθςιμοποιικθκε ιταν θ 

διερεφνθςθ. Ο βαςικόσ ςτόχοσ τθσ ζρευνασ είναι να κατανοιςουν αρχικά οι 

μακθτζσ τισ βαςικζσ ζννοιεσ, τισ ιδιότθτεσ και τισ διαςτάςεισ τθσ κλίμακασ Νάνο, με 

τισ οποίεσ δεν είχαν αςχολθκεί ξανά ςε προθγοφμενεσ τάξεισ. Επίςθσ, να 

προβλθματιςτοφν και να διερευνιςουν τισ εφαρμογζσ τθσ Ν – ΕΣ ςτθν 

κακθμερινότθτα των ανκρϊπων και πιο ςυγκεκριμζνα ςτον τομζα τθσ μεταφοράσ 

ενζργειασ ςε θλιακά κφτταρα φωτοευαίςκθτθσ βαφισ, με ςτόχο τθ βελτίωςθ 

απόδοςθσ και τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 

Οι πζντε μακθτζσ που επιλζχκθκαν, ςυμμετείχαν και ςτο 3ο Φεςτιβάλ Φυςικϊν 

Επιςτθμϊν, επομζνωσ γνϊριηαν τθν εκπαιδευτικι και ερευνθτικι διαδικαςία που 

κα ακολουκιςουν για τθ δθμιουργία και τθν παρουςίαςθ του μοντζλου καταςκευισ 

που κα επιλζξουν ζπειτα από τισ κατάλλθλεσ ζρευνεσ και ςυηθτιςεισ. Από τα πζντε 

μζλθ τθσ ομάδασ, τα τρία είχαν ςυνεργαςτεί με τθν ίδια φοιτιτρια και ςτο 3ο 

Φεςτιβάλ Φυςικϊν Επιςτθμϊν με κζμα τθν ενζργεια, ενϊ τα δφο μζλθ (ζνα αγόρι 

και ζνα κορίτςι) εντάχκθκαν ςτθν ομάδα ςτο 4ο Φεςτιβάλ Φυςικϊν Επιςτθμϊν. Σο 

γεγονόσ αυτό επθρζαςε τον ςχεδιαςμό και τθν πορεία τθσ διδαςκαλίασ και των 

δραςτθριοτιτων.  

Αρχικά, λοιπόν, ο ςχεδιαςμόσ των δφο πρϊτων διδακτικϊν παρεμβάςεων 

αποςκοποφςε ςτθν αφομοίωςθ των νζων μελϊν τθσ ομάδασ και τθ γενικι 

ενθμζρωςθ για το κζμα και τθν παρουςίαςθ του μοντζλου που παρουςιάςτθκε ςτο 

προθγοφμενο φεςτιβάλ με κζμα τθν παραγωγι, τθ μετατροπι και τθ μεταφορά τθσ 

ενζργειασ (μοντζλο νερόμυλου). Οι μακθτζσ δεν είχαν αςχολθκεί ςτο παρελκόν με 

τθ νανοτεχνολογία, τισ ιδιότθτεσ και τθσ διαςτάςεισ τθσ νανοκλίμακασ. Γι’ αυτόν τον 

λόγο ςχεδιάςτθκαν και πραγματοποιικθκαν δφο διδακτικζσ παρεμβάςεισ, οι οποίεσ 

ειςιγαγαν τουσ μακθτζσ ςτον κόςμο τθσ νανοτεχνολογίασ και τθσ νανοκλίμακασ. 

Εξετάςτθκαν επίςθσ οι αρχικζσ και τελικζσ τουσ ιδζεσ για το περιεχόμενο και τθν 

ζννοια τθσ Ν – ΕΣ κακϊσ επίςθσ και τισ ιδιότθτεσ τθσ νανοκλίμακασ (pre – post 

tests). Επίςθσ, οι μακθτζσ καταςκεφαςαν μία μεγάλθ αφίςα που παρουςίαςαν ςτο 

4ο ΦΦΕ μαηί με τθν καταςκευι και αναφερόταν ςτισ ιδιότθτεσ και τα 

χαρακτθριςτικά τθσ μακροκλίμακασ, τθσ μικροκλίμακασ και τθσ νανοκλίμακασ.  

Πίνακας 1: Σο περιεχόμενο διδαςκαλίασ των διδακτικϊν παρεμβάςεων 

Δίωρο Σίτλος Περιεχόμενο 
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1ο Θ Ιςτοριογραμμι τθσ Ενζργειασ Εξζλιξθ τθσ ενζργειασ μζςα ςτο 

χρόνο, ςθμαντικά και 

αξιοςθμείωτα γεγονότα και 

πρόςωπα 

2ο Θ Ιςτοριογραμμι τθσ Ενζργειασ 

(ςυνζχεια) – υμπλιρωςθ 

ερωτθματολογίων (Pre – test) 

Εξζλιξθ τθσ ενζργειασ μζςα ςτο 

χρόνο, ςθμαντικά και 

αξιοςθμείωτα γεγονότα και 

πρόςωπα 

3ο Ανακαλφπτοντασ τθν κλίμακα 

«Νάνο» 

Διαςτάςεισ υλικϊν, μζγεκοσ και 

κλίμακα, εργαλεία και όργανα, 

μοντζλα, μακρόκοςμοσ – 

μικρόκοςμοσ – νανόκοςμοσ  

4ο Ανακαλφπτοντασ τθν κλίμακα 

«Νάνο» 

Διαςτάςεισ υλικϊν, μζγεκοσ και 

κλίμακα, εργαλεία και όργανα, 

μοντζλα, μακρόκοςμοσ – 

μικρόκοςμοσ – νανόκοςμοσ 

5ο Θ ειςαγωγι τθσ Ν – ΕΣ ςτον τομζα 

τθσ ενζργειασ 

Φωτοβολταϊκά ςυςτιματα, θλιακά 

κφτταρα φωτοευαίςκθτθσ βαφισ, 

Ν – ΕΣ και ενζργεια, εξζλιξθ και 

αναβάκμιςθ των υλικϊν και τθσ 

τεχνολογίασ, «φωτοςυνκετικι» 

λειτουργία ςτθ φφςθ και τθν 

τεχνολογία 

6ο 

 

 

 

 

 

 

7ο 

 

 

 

 

 

 

8ο  

 

 

 

Θ ειςαγωγι τθσ Ν – ΕΣ ςτον τομζα 

τθσ ενζργειασ 

 

 

 

 

 

χεδιαςμόσ μοντζλου τραπεηιοφ με 

θλιακά κφτταρα φωτοευαίςκθτθσ 

βαφισ 

 

 

 

 

Εκτζλεςθ μοντζλου τραπεηιοφ με 

θλιακά κφτταρα φωτοευαίςκθτθσ 

βαφισ 

 

Φωτοβολταϊκά ςυςτιματα, θλιακά 

κφτταρα φωτοευαίςκθτθσ βαφισ, 

Ν – ΕΣ και ενζργεια, εξζλιξθ και 

αναβάκμιςθ των υλικϊν και τθσ 

τεχνολογίασ, «φωτοςυνκετικι» 

λειτουργία ςτθ φφςθ και τθν 

τεχνολογία 

Φωτοβολταϊκά ςυςτιματα, θλιακά 

κφτταρα φωτοευαίςκθτθσ βαφισ, 

Ν – ΕΣ και ενζργεια, εξζλιξθ και 

αναβάκμιςθ των υλικϊν και τθσ 

τεχνολογίασ, «φωτοςυνκετικι» 

λειτουργία ςτθ φφςθ και τθν 

τεχνολογία 

Φωτοβολταϊκά ςυςτιματα, θλιακά 

κφτταρα φωτοευαίςκθτθσ βαφισ, 

Ν – ΕΣ και ενζργεια, εξζλιξθ και 

αναβάκμιςθ των υλικϊν και τθσ 
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9ο  

 

 

 

 

 

 

10ο  

 

 

 

 

Ολοκλιρωςθ μοντζλου τραπεηιοφ 

με θλιακά κφτταρα 

φωτοευαίςκθτθσ βαφισ 

 

 

 

 

Προετοιμαςία τθσ παρουςίαςθσ τθσ 

ζρευνασ για το 4ο Φεςτιβάλ 

Φυςικϊν Επιςτθμϊν 

τεχνολογίασ, «φωτοςυνκετικι» 

λειτουργία ςτθ φφςθ και τθν 

τεχνολογία 

Φωτοβολταϊκά ςυςτιματα, θλιακά 

κφτταρα φωτοευαίςκθτθσ βαφισ, 

Ν – ΕΣ και ενζργεια, εξζλιξθ και 

αναβάκμιςθ των υλικϊν και τθσ 

τεχνολογίασ, «φωτοςυνκετικι» 

λειτουργία ςτθ φφςθ και τθν 

τεχνολογία 

Φωτοβολταϊκά ςυςτιματα, θλιακά 

κφτταρα φωτοευαίςκθτθσ βαφισ, 

Ν – ΕΣ  και ενζργεια, εξζλιξθ και 

αναβάκμιςθ των υλικϊν και τθσ 

τεχνολογίασ, «φωτοςυνκετικι» 

λειτουργία ςτθ φφςθ και τθν 

τεχνολογία 

 

 

τισ επόμενεσ τρεισ ςυναντιςεισ, από το οπτικοακουςτικό υλικό που ςυλλζχκθκε, 

επιλζχκθκε και προβλικθκε ζνα ερευνθτικό βίντεο ςχετικά με τισ εφαρμογζσ τθσ Ν 

– ΕΣ ςτθν κακθμερινι ηωι των ανκρϊπων και ςτθν εξζλιξθ των υλικϊν και τθσ 

τεχνολογίασ μζςα από αυτιν. Ζπειτα από ςυηθτιςεισ με τουσ μακθτζσ ορίςτθκε ωσ 

κζμα παρουςίαςθσ για το 4ο Φεςτιβάλ Φυςικϊν Επιςτθμϊν θ ειςαγωγι και θ 

εφαρμογι τθσ Ν – ΕΣ ςτθν τεχνολογία των φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων (ενζργεια) 

και πιο ςυγκεκριμζνα, θ εξζλιξι τουσ ςε τραπζηια θλιακϊν κυττάρων 

φωτοευαίςκθτθσ βαφισ με πολλζσ και ποικίλεσ εφαρμογζσ ςτθν κακθμερινι ηωι 

των ανκρϊπων. Ο βαςικόσ ςτόχοσ ιταν ο προβλθματιςμόσ, θ ζρευνα και θ ανάδειξθ 

των ιδεϊν των μακθτϊν ςχετικά με τισ μελλοντικζσ εφαρμογζσ και διαςτάςεισ τθσ Ν 

– ΕΣ ςτο χϊρο τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνολογίασ. Ζνασ επιπλζον ςτόχοσ ιταν και ο 

ςχεδιαςμόσ του κζματοσ παρουςίαςθσ του 4ου ΦΦΕ, τθσ ςυλλογισ των 

απαραίτθτων υλικϊν τθσ καταςκευισ και τθσ διανομισ των ευκυνϊν του κάκε 

μζλουσ τθσ ομάδασ. 
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Εικόνα 4: Τραπζηι θλιακϊν κυττάρων φωτοευαίςκθτθσ βαφισ81 

Οι επόμενεσ δφο ςυναντιςεισ ςχετίηονταν με τθν εκτζλεςθ και τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

καταςκευισ του μοντζλου τραπεηιοφ με θλιακά κφτταρα φωτοευαίςκθτθσ βαφισ. Θ 

τελευταία ςυνάντθςθ αφοροφςε τθν προετοιμαςία των μακθτϊν για τον τρόπο 

παρουςίαςθσ τθσ καταςκευισ ςτο 4ο ΦΦΕ.  

υνολικά δθμιουργικθκαν από τουσ μακθτζσ: α) μία μεγάλθ αφίςα που 

παρουςιάηει τισ κλίμακεσ, τα όργανα μζτρθςθσ και οριςμζνα βαςικά ςτοιχεία του 

μακρόκοςμου, του μικρόκοςμου και του νανόκοςμου αντίςτοιχα, β) θ κφρια 

καταςκευι του μοντζλου τραπεηιοφ με θλιακά κφτταρα φωτοευαίςκθτθσ βαφισ, γ) 

μία αφίςα παρουςίαςθσ των μακθτϊν, τθσ ομάδασ και τθσ καταςκευισ.  

 

Εκπαιδευτικό Τλικό 

Όςον αφορά το εκπαιδευτικό υλικό, αρχικά πραγματοποιικθκε θ παρουςίαςθ ενόσ 

Power Point, το οποίο αναφζρεται ςτθν «Ιςτοριογραμμι τθσ ενζργειασ» και ζχει ωσ 

βαςικό ςτόχο να πραγματοποιθκεί μία ειςαγωγι ςτθν ιςτορία και τθν εξζλιξθ τθσ 

ενζργειασ μζςα ςτο χρόνο και να ςυγκρατιςουν οι μακθτζσ τα βαςικά ιςτορικά 

γεγονότα και πρόςωπα που επθρζαςαν τθ ςθμερινι πραγματικότθτα ςτον τομζα 

αυτό.  

Επιλζχκθκαν πζντε βίντεο για να προβλθκοφν ςτουσ μακθτζσ. Αναλυτικότερα, 

παρουςιάηεται παρακάτω το οπτικοακουςτικό υλικό με τον τίτλο, τθν θλεκτρονικι 

πθγι και τον εκπαιδευτικό ςκοπό που εξυπθρετεί ςτον τομζα τθσ κλίμακασ Νάνο.  

- “Do You Know What Nano Means?” 

http://www.nisenet.org/catalog/media/do_you_know_what_nano_means 

                                                           
81

 http://www.architecturaldigest.com/story/table-uses-solar-energy-to-charge-your-phone  

http://www.nisenet.org/catalog/media/do_you_know_what_nano_means
http://www.architecturaldigest.com/story/table-uses-solar-energy-to-charge-your-phone
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Σο ςυγκεκριμζνο βίντεο ζχει ωσ βαςικό ςκοπό να κατανοιςουν και να 

εξερευνιςουν οι μακθτζσ τθν κλίμακα Νάνο, τισ ιδιότθτεσ, τθ ςθμαςία τθσ 

και τισ διαφορζσ τθσ με τισ υπόλοιπεσ κλίμακεσ του μικρόκοςμου και του 

μακρόκοςμου.  

- “The strange new world of Nanoscience, narrated by Stephen Fry” 

http://www.nano.gov/node/890 

Παρουςιάηονται οι ιδιότθτεσ και θ ζννοια τθσ νανοκλίμακασ ςτθν 

κακθμερινι ηωι κακϊσ επίςθσ και το όργανο με το οποίο 

πραγματοποιοφνται οι μετριςεισ και οι παρατθριςεισ ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

κλίμακα. 

Σα παραπάνω βίντεο, προβλικθκαν ςτουσ μακθτζσ αμζςωσ μετά τθ ςυμπλιρωςθ 

του ερωτθματολογίου (Pre – test), που διερευνά τισ αρχικζσ γνϊςεισ και τισ 

προχπάρχουςεσ ιδζεσ τουσ ςχετικά με τθ Ν-ΕΣ και τισ κλίμακεσ του μακρόκοςμου, 

του μικρόκοςμου και του νανόκοςμου αντίςτοιχα. Επίςθσ, αξιοποιικθκε θ εικόνα 

με τίτλο “Scale – ladder – from – macro – to – atomic”, θ οποία κατατάςςει διάφορα 

αντικείμενα ςτισ αντίςτοιχεσ κλίμακεσ του μακρόκοςμου, του μικρόκοςμου και του 

νανόκοςμου.  

 

                  Εικόνα 5: “Scale – ladder – from – macro – to – atomic”82 

Ακόμθ, προβλικθκαν δφο επιπλζον βίντεο με κζμα τθ χριςθ και εφαρμογι τθσ Ν – 

ΕΣ ςτθν κακθμερινότθτα των ανκρϊπων, με ςκοπό τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν 

επιβίωςισ τουσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, τα βίντεο παρουςιάηουν τθν δθμιουργία 

φίλτρων νεροφ με χριςθ τθσ Ν – ΕΣ, τα οποία επιλφουν το πρόβλθμα του μθ 

πόςιμου νεροφ ςε περιοχζσ τθσ Αφρικισ.  

                                                           
82

 University of Waikato, www.sciencelearn.org.nz  

http://www.nano.gov/node/890
http://www.sciencelearn.org.nz/
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- “Africa” 

- “How Lifesaver technology works” 

 

Σζλοσ, προβλικθκε ςτουσ μακθτζσ το βίντεο «Θ Μυςτικι Ηωι των Τλικϊν» / “The 

Secret Life of Materials” (http://www.materialsfuture.eu/en/film-eu), το οποίο 

αξιοποιικθκε για τθν προςζγγιςθ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν όςον αφορά τθν 

ζννοια, τισ ιδιότθτεσ και τισ διαςτάςεισ που μπορεί να πάρει θ Ν – ΕΣ ςτθ 

μελλοντικι ηωι των ανκρϊπων. το ςυγκεκριμζνο βίντεο, ςτο χρονικό διάςτθμα 

από τα 14.42 ζωσ τα 20.42 λεπτά παρουςιάηεται θ εξζλιξθ των φωτοβολταϊκϊν 

ςυςτθμάτων ςε θλιακά κφτταρα φωτοευαίςκθτθσ βαφισ, με ςτόχο τθν βζλτιςτθ 

απόδοςθ όςον αφορά τθν παραγωγι και τθ μεταφορά θλεκτριςμοφ, μζςα από τθν 

αξιοποίθςθ τθσ θλιακισ ενζργειασ. Βαςιςμζνοι και εμπνευςμζνοι οι επιςτιμονεσ 

από τθ φωτοςυνκετικι λειτουργία που πραγματοποιείται ςτθ φφςθ, δθμιοφργθςαν 

θλιακά κφτταρα με χριςθ φωτοευαίςκθτθσ βαφισ και ςτθ ςυνζχεια καταςκεφαςαν 

ζνα τραπζηι με τα ςυγκεκριμζνα θλιακά κφτταρα, το οποίο μζςα από τθν 

αξιοποίθςθ τθσ θλιακισ ενζργειασ παράγει θλεκτριςμό, όπωσ ακριβϊσ τα φφλλα 

των δζντρων, κατά τθ διαδικαςία τθσ φωτοςφνκεςθσ, παράγουν οξυγόνο. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο είναι δυνατι θ αζναθ παροχι θλεκτριςμοφ ςε διάφορεσ κινθτζσ 

ςυςκευζσ (tablet, smartphone κ.λπ.) αλλά και ςε ολόκλθρα κτιρια και πόλεισ.   

Εκτόσ από το οπτικοακουςτικό εκπαιδευτικό υλικό, για τθν πραγματοποίθςθ τθσ 

μεγάλθσ και τθσ μικρισ αφίςασ κακϊσ επίςθσ και του μοντζλου που παρουςίαςαν 

οι μακθτζσ ςτο 4ο Φεςτιβάλ Φυςικϊν Επιςτθμϊν χρθςιμοποιικθκαν εικαςτικά 

υλικά τα οποία παρουςιάηονται παρακάτω.  

 

Εικαςτικά Τλικά 

Α) Για τθ μεγάλθ αφίςα που παρουςιάηει το μακρόκοςμο, το μικρόκοςμο και το 

νανόκοςμο χρθςιμοποιικθκαν τα παρακάτω υλικά: 

 

1. Χαρτί του μζτρου 

2. Γκοφρζ χαρτί 

3. υρμάτινα βελουτζ καλαμάκια με χρϊμα 

4. Χαρτόνι μεγζκουσ Α4 

5. Εκπαιδευτικζσ εικόνεσ από το διαδίκτυο με υλικά που ανικουν ςτο μακρόκοςμο, 

το μικρόκοςμο και το νανόκοςμο αντίςτοιχα  

6. Ρευςτι κόλλα atlacoll  

7. Χαρτοταινία  

8. Χάρακασ 

http://www.materialsfuture.eu/en/film-eu
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9. Ψαλίδι 

10. Μαρκαδόροι  

11. πάγγοσ  

 

Β) Για τθ βασική κατασκευή του μοντζλου τραπεηιοφ με θλιακά κφτταρα 

φωτοευαίςκθτθσ βαφισ χρθςιμοποιικθκαν τα εξισ υλικά: 

 

1. Plexiglass (Πλζξι Γκλασ) 

2. Ανεξίτθλοι μαρκαδόροι χρϊματοσ πράςινου, κίτρινου και μαφρου 

3. Ζνα μεγάλο ρολό ςκλθροφ χαρτονιοφ διάςταςθσ ενόσ μζτρου 

4. Αλουμινόχαρτο  

5. Χάρακασ του ενόσ μζτρου  

6. Μικρόσ χάρακασ 

7. Κοπίδι  

8. Ψαλίδι  

9. Χαρτόνι κίτρινο και πράςινο 

10. υρμάτινο βελουτζ καλαμάκι 

11. Κινθτό τθλζφωνο  

 

Γ) Για τθν αφίςα παρουςίαςθσ τθσ ομάδασ των μακθτϊν χρειάςτθκαν τα παρακάτω 

υλικά: 

1. Κίτρινο χαρτόνι 

2. Ανεξίτθλοι μαρκαδόροι χρϊματοσ μαφρου και κόκκινου 

3. Εκπαιδευτικζσ εικόνεσ από το διαδίκτυο που παρουςιάηουν τθν καταςκευι με τθ 

μορφι animation  

4. Χάρακασ 

5. Κόλλα atlacoll  

 

- Εφαρμογι 

Αρχικά, μζςω τθσ προβολισ των εκπαιδευτικϊν βίντεο που ςχετίηονται με τα μεγζκθ 

των υλικϊν ςτισ κλίμακεσ του μακρόκοςμου, του μικρόκοςμου και του νανόκοςμου, 

οι μακθτζσ προβλθματίςτθκαν και ςτθ ςυνζχεια κατανόθςαν, ζπειτα από 
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ςυηθτιςεισ που πραγματοποιικθκαν μζςα ςτθν τάξθ, τισ διαςτάςεισ και τισ 

ιδιότθτεσ τθσ νανοκλίμακασ. Δθμιοφργθςαν μία μεγάλθ αφίςα, ςτθν οποία 

κατζταξαν αντικείμενα ςτισ τρεισ κλίμακεσ κακϊσ επίςθσ ανζφεραν και το όργανο 

παρατιρθςθσ ςτθν κάκε κατθγορία. 

Σρόποσ Καταςκευισ 

Αρχικά, οι μακθτζσ τοποκζτθςαν το χαρτί του μζτρου (διαςτάςεων από 1,5 με 2 

μζτρα και άνω) οριηόντια ςτο ζδαφοσ και χϊριςαν τρία τμιματα με δφο κάκετεσ 

γραμμζσ (με τθ χριςθ ανεξίτθλου μαρκαδόρου) και μία οριηόντια γραμμι κατά 

μικοσ του χαρτιοφ. 

 

 

       Εικόνα 6: Πρϊτο ςτάδιο υλοποίθςθσ τθσ μεγάλθσ αφίςασ. 

τθ ςυνζχεια οι μακθτζσ χϊριςαν τρία χαρτόνια μεγζκουσ Α4 οριηόντια ςε τρεισ 

κατθγορίεσ οι οποίεσ ιταν οι εξισ: α) Μακρόκοςμοσ – Μακροκλίμακα – Μάτι β) 

Μικρόκοςμοσ – Μικροκλίμακα – Μικροςκόπιο και γ) Νανόκοςμοσ – Νανοκλίμακα – 

Θλεκτρονικό Μικροςκόπιο. Σα χαρτόνια αυτά τοποκετικθκαν κεντρικά, με κόλλα 

atlacoll, ςτο επάνω μζροσ τθσ κάκε κατθγορίασ που χωρίςτθκε το χαρτί του μζτρου. 

ε αυτό το ςθμείο, εφόςον δθμιουργικθκαν οι τρεισ κατθγορίεσ (Μακρόκοςμοσ – 

Μικρόκοςμοσ – Νανόκοςμοσ) οι μακθτζσ τοποκζτθςαν τισ εικόνεσ από το διαδίκτυο 

με τα υλικά που ζπρεπε να χωριςτοφν ςτθν κάκε κατθγορία ξεχωριςτά ( π.χ. χζρι – 

Μακρόκοςμοσ, κφτταρο – Μικρόκοςμοσ, ιόσ – Νανόκοςμοσ).  
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Εικόνα 7: Κατθγοριοποίθςθ των υλικϊν ςτισ αντίςτοιχεσ κλίμακεσ του μακρόκοςμου 

– μικρόκοςμου – νανόκοςμου. 

Ζπειτα, με χαρτί γκοφρζ το οποίο ζκοψαν οι μακθτζσ ςε κομμάτια τριϊν μεγεκϊν: 

α) μεγάλου, το οποίο τοποκετικθκε ανάμεςα ςτισ εικόνεσ του Μακρόκοςμου, β) 

μεςαίου, το οποίο τοποκετικθκε ανάμεςα ςτισ εικόνεσ του μικρόκοςμου και γ) 

μικροφ, το οποίο τοποκετικθκε ανάμεςα ςτισ εικόνεσ του Νανόκοςμου. Ζγραψαν 

επίςθσ, πάνω από τισ εικόνεσ τισ ονομαςίεσ των υλικϊν. Ακόμθ, τοποκζτθςαν με 

χαρτοταινία ςυρμάτινα βελουτζ καλαμάκια ςτισ γραμμζσ που χωρίηουν τισ τρεισ 

κατθγορίεσ. Σζλοσ, δθμιοφργθςαν οριςμζνεσ μικρζσ ςχιςμζσ / τρφπεσ κατά μικοσ 

του χαρτιοφ ςτο επάνω μζροσ και με τθν τεχνικι του κεντιματοσ τοποκζτθςαν 

ςταυρωτά τον ςπάγγο και με τθν προζκταςι του ζδεςαν τθν αφίςα ςε δφο δζντρα. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θ αφίςα ςτθρίχκθκε ςτα δφο δζντρα που λειτοφργθςαν ωσ 

βάςεισ για τθν παρουςίαςι τθσ ςε εξωτερικό χϊρο ςτθ φφςθ.  
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Εικόνα 8: Καταςκευι μεγάλθσ αφίςασ από τουσ μακθτζσ, που κατατάςςει τα 

αντικείμενα και τα όργανα παρατιρθςισ τουσ ςτισ τρεισ κλίμακεσ του μακρόκοςμου, 

του μικρόκοςμου και του νανόκοςμου.   

 

τθ ςυνζχεια, πραγματοποιικθκε θ προβολι του βίντεο: «Θ Μυςτικι Ηωι των 

Τλικϊν» / “The Secret Life of Materials”, όπου παρουςιάηονται οι εφαρμογζσ τθσ Ν – 

ΕΣ ςε υλικά τα οποία κα ςυμβάλλουν ςτθν εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ και τθ βελτίωςθ 

τθσ απόδοςισ τουσ. Οι μακθτζσ προβλθματίςτθκαν και ενκουςιάςτθκαν με το 

«τραπζηι» των θλιακϊν κυττάρων με χριςθ φωτοευαίςκθτθσ βαφισ, το οποίο είναι 

θ αναβάκμιςθ των φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων με χριςθ τθσ Ν – ΕΣ. Αρχικά 

ςυηθτικθκε και αναλφκθκε ο τρόποσ λειτουργίασ των ςυμβατικϊν φωτοβολταϊκϊν 

ςυςτθμάτων. τθ ςυνζχεια πραγματοποιικθκαν ςυηθτιςεισ ςχετικά με τθ 

λειτουργία των θλιακϊν κυττάρων με χριςθ φωτοευαίςκθτθσ βαφισ, τισ ιδιότθτεσ 

και τισ διαφορζσ που παρουςιάηουν ςε ςχζςθ με τα απλά φωτοβολταϊκά 

ςυςτιματα, τα οφζλθ και τισ χριςεισ που μπορεί αυτά να ζχουν ςε πολλοφσ τομείσ 

τθσ κακθμερινότθτασ. Παρομοιάςτθκε ο τρόποσ λειτουργίασ των θλιακϊν κυττάρων 

φωτοευαίςκθτθσ βαφισ με τθ φωτοςυνκετικι λειτουργία που πραγματοποιείται 

ςτθ φφςθ, μόνο που ςε αυτιν τθν περίπτωςθ, με τθ χριςθ τθσ θλιακισ ενζργειασ 

παράγεται θλεκτριςμόσ αντί του οξυγόνου που παράγουν τα φφλλα των φυτϊν και 

των δζντρων. Οι μακθτζσ πρότειναν πωσ το ςυγκεκριμζνο φωτοβολταϊκό κα 



53 
 

μποροφςε να τοποκετθκεί με μικρότερεσ διαςτάςεισ και ςε φορθτά αντικείμενα 

(π.χ. τςάντεσ, αυτοκίνθτα) με ςτόχο τθν αζναθ παροχι ενζργειασ ςε θλεκτρονικζσ 

ςυςκευζσ αλλά και ολόκλθρεσ πόλεισ και κτίρια, με τθν αξιοποίθςθ τθσ θλιακισ 

ενζργειασ.  

Εφόςον πραγματοποιικθκαν οι ςυηθτιςεισ με τουσ μακθτζσ, οι οποίοι κατανόθςαν 

το γνωςτικό περιεχόμενο που κα παρουςιάςουν, ςχολιάςτθκαν οι ιδζεσ τουσ και 

ζπειτα πραγματοποιικθκε θ καταςκευι του μοντζλου τραπεηιοφ με θλιακά κφτταρα 

φωτοευαίςκθτθσ βαφισ, το οποίο παρουςιάςτθκε ςτο 4ο Φεςτιβάλ Φυςικϊν 

Επιςτθμϊν ςτθν πόλθ τθσ Φλϊρινασ, ςε ζνα περιβάλλον μθ τυπικισ μάκθςθσ, από 

τουσ μακθτζσ.  

Σρόποσ καταςκευισ 

Οι μακθτζσ χρθςιμοποίθςαν για τθν καταςκευι του μοντζλου θλιακϊν κυττάρων 

ζνα κομμάτι Plexiglass διαςτάςεων 1m×0,80m και χάραξαν, με τθ βοικεια του 

μεγάλου χάρακα, κάκετεσ γραμμζσ με πράςινο ανεξίτθλο μαρκαδόρο. τθ ςυνζχεια, 

με τον κίτρινο ανεξίτθλο μαρκαδόρο χάραξαν διαγϊνιεσ γραμμζσ επάνω ςτισ 

προθγοφμενεσ με το πράςινο χρϊμα. 

 

 

Εικόνα 9: Δθμιουργία μοντζλου θλιακϊν κυττάρων φωτοευαίςκθτθσ βαφισ 

(νανοφωτοβολταϊκοφ).  

Για τθ βάςθ του μοντζλου θλιακοφ ςυλλζκτθ οι μακθτζσ χρθςιμοποίθςαν ζνα ρολό 

από χοντρό χαρτόνι μεγζκουσ ενόσ μζτρου και ανά 25 εκ. ςθμείωναν μία κουκίδα 

ςτο εμπρόσ αλλά και ςτο πίςω μζροσ του κυλίνδρου. τθ ςυνζχεια, θ φοιτιτρια, με 

ζνα κοπίδι και με τθ βοικεια του χάρακα και των μακθτϊν κατθφκυνε προςεκτικά 

τισ κινιςεισ του χεριοφ, ϊςτε να κοποφν ςυμμετρικά τα ςτθρίγματα του τραπεηιοφ. 

Σα τζςςερα κομμάτια ρολοφ που δθμιουργικθκαν οι μακθτζσ τα περιτφλιξαν με 
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αλουμινόχαρτο. το τζλοσ, ζκοψαν οι μακθτζσ τζςςερισ λεπτζσ λωρίδεσ κίτρινου 

χαρτονιοφ και τισ τοποκζτθςαν με κόλλα atlacoll ςτθν περίμετρο του μοντζλου 

θλιακοφ ςυλλζκτθ. ε ζνα τυχαίο ςθμείο του χαρτονιοφ τθσ περιμζτρου, 

τοποκζτθςαν ζνα μικρό κομμάτι πράςινου χαρτονιοφ ςτο οποίο είχε ηωγραφιςτεί θ 

ζνδειξθ κφρασ USB, που ζχουν οι θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ. Κάτω από το ςθμείο που 

είχε τοποκετθκεί θ ζνδειξθ κφρασ USB, δθμιοφργθςαν μία μικρι εςοχι μζςα ςτθν 

οποία τοποκζτθςαν τθ μία άκρθ του ςφρματοσ με βελουτζ επικάλυψθ και τθν άλλθ 

άκρθ τθν τοποκζτθςαν ςτθν κινθτι ςυςκευι που επζλεξαν για τθν θμζρα τθσ 

παρουςίαςθσ (ζνα παλιό κινθτό).  

 

Εικόνα 10: Υλοποίθςθ τθσ βάςθσ του μοντζλου τραπεηιοφ με θλιακά κφτταρα 

φωτοευαίςκθτθσ βαφισ.  

Σζλοσ, δθμιουργικθκε θ αφίςα παρουςίαςθσ τθσ ομάδασ. 

Σρόποσ Καταςκευισ 

ε ζνα χαρτόνι με κόλλα atlacoll οι μακθτζσ τοποκζτθςαν διαγϊνια τισ δφο εικόνεσ 

που αναπαριςτάνουν τθν καταςκευι του μοντζλου. τα μζρθ που ιταν κενά 

χάραξαν αμυδρά, με ζνα ςτυλό ι μολφβι, οριςμζνεσ οριηόντιεσ γραμμζσ. το ζνα 

μζροσ ζγραψαν τον τίτλο τθσ ομάδασ και το ςχολείο και ςτο άλλο τα ονόματά τουσ. 
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Εικόνα 11: Η βαςικι καταςκευι του μοντζλου τραπεηιοφ με θλιακά κφτταρα 

φωτοευαίςκθτθσ βαφισ παρουςιάηεται ολοκλθρωμζνθ ςτο κζντρο τθσ 

φωτογραφίασ, επάνω ςτα ςχολικά κρανία. Η φωτογραφία είναι από τθν θμζρα τθσ 

παρουςίαςθσ ςτο 4ο Φεςτιβάλ Φυςικϊν Επιςτθμϊν που πραγματοποιικθκε ςτο Νζο 

Πάρκο Φλϊρινασ 
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Aποτίμθςθ διδακτικισ προςζγγιςθσ – υηιτθςθ 

 

Από τισ αρχικζσ και τισ τελικζσ ςυηθτιςεισ με τουσ μακθτζσ προκφπτει το 

ςυμπζραςμα ότι δεν γνϊριηαν αρχικά τθν φπαρξθ τθσ κλίμακασ Νάνο και ςυνεπϊσ, 

οφτε τθ ςθμαςία και τισ ιδιότθτζσ τθσ. Επίςθσ, οριςμζνοι μακθτζσ κεωροφςαν πωσ 

τα μικρότερα αντικείμενα που υπάρχουν είναι αντικείμενα που ανικουν ςτθ 

μακροκλίμακα (π.χ. κόκκοσ χϊματοσ) αλλά και τθ μικροκλίμακα (π.χ. κφτταρο). 

Αρκετοί μακθτζσ ςτθν αρχικι ςυηιτθςθ ζδειξαν να κατανοοφν πωσ θ 

νανοτεχνολογία ςυνδζεται με «κάτι πολφ μικρό» αλλά και με «επιςτιμονεσ». Από 

τθν τελικι ςυηιτθςθ ςυμπεραίνουμε πωσ κατανόθςαν τθν ζννοια και τισ ιδιότθτεσ 

του νανόκοςμου κακϊσ επίςθσ και τισ διαφορζσ τουσ με τισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ 

του μακρόκοςμου και του μικρόκοςμου. Κατανόθςαν επίςθσ και τα όργανα 

παρατιρθςθσ τθσ κάκε κατθγορίασ. Κάτι το οποίο τουσ μπζρδεψε είναι θ 

λανκαςμζνθ κατθγοριοποίθςθ οριςμζνων αντικειμζνων ςτθ μικροκλίμακα αντί ςτθ 

νανοκλίμακα.   

Μζςα από τθν προβολι του βίντεο «Θ Μυςτικι Ηωι των Τλικϊν» / “The Secret Life 

of Materials” (http://www.materialsfuture.eu/en/film-eu), οι μακθτζσ 

ενκουςιάςτθκαν και κατανόθςαν το μεγάλο εφροσ εφαρμογϊν τθσ Ν – ΕΣ. Σο 

τραπζηι των θλιακϊν κυττάρων φωτοευαίςκθτθσ βαφισ, που ςχετίηεται με τον 

τομζα τθσ ενζργειασ, κζντριςε ζντονα το ενδιαφζρον τουσ από τθν πρϊτθ ςτιγμι. 

Τπιρξε όμωσ  δυςκολία ςτθν κατανόθςθ τθσ καταςκευισ και των διεργαςιϊν που 

πραγματοποιοφνται ςτα νανοφωτοβολταϊκά με ευαιςκθτοποιθμζνεσ χρωςτικζσ 

ουςίεσ και διοξείδιο του τιτανίου, διότι αυτό το ςθμείο ςχετίηεται άμεςα με τθν 

ατομικι κλίμακα και τισ ιδιότθτεσ τθσ νανοκλίμακασ, περιεχόμενο το οποίο 

πρόςφατα διδάχκθκαν ςτα πλαίςια τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ. Αυτό ίςωσ 

αποτζλεςε και το πιο ςθμαντικό ηιτθμα τθσ ομάδασ από όλεσ τισ διδακτικζσ 

παρεμβάςεισ. Γι’ αυτόν τον λόγο το βίντεο προβλικθκε αρκετζσ φορζσ, με 

επεξθγιςεισ από τθ φοιτιτρια και διάφορεσ ςυηθτιςεισ ςτα ςθμεία όπου υπιρχαν 

απορίεσ από τουσ μακθτζσ. Αυτό που βοικθςε αρκετά ςτο να κατανοιςουν τον 

τρόπο λειτουργίασ των θλιακϊν κυττάρων φωτοευαίςκθτθσ βαφισ ιταν θ 

παρομοίωςθ του τρόπου λειτουργίασ τουσ με τθ φωτοςυνκετικι λειτουργία που 

πραγματοποιείται ςτθ φφςθ. Επίςθσ, υπιρξε ακόμθ μία δυςκολία ςτθν επιλογι του 

υλικοφ και του τρόπου καταςκευισ του μοντζλου, θ οποία όμωσ λφκθκε ζπειτα από 

τθν κατάλλθλθ ζρευνα των διακζςιμων υλικϊν κακϊσ επίςθσ και από τισ ιδζεσ των 

μακθτϊν και τισ ςυμβουλζσ τθσ φοιτιτριασ.  

Τπιρχε ςυντονιςμόσ και ςυνεργαςία μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ. Οι μακθτζσ 

ιταν δραςτιριοι και ανταποκρίνονταν ςτο περιεχόμενο και τθν ερευνθτικι 

διαδικαςία. Σθν θμζρα τθσ παρουςίαςθσ του μοντζλου ςτο φεςτιβάλ οι μακθτζσ 

ςυμμετείχαν ςε όλθ τθ διαδικαςία με ζντονο ενδιαφζρον. Απαντοφςαν πρόκυμα 

ςτισ ερωτιςεισ του κόςμου και επικυμοφςαν να τουσ δϊςουν επεξθγιςεισ για το 

μοντζλο που καταςκεφαςαν. Ζνα μειονζκτθμα όμωσ ιταν θ αδιαφορία οριςμζνων 

http://www.materialsfuture.eu/en/film-eu
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περαςτικϊν, γεγονόσ που προκαλοφςε τθν απογοιτευςθ αλλά και τθν αδιαφορία 

ίςωσ και των ίδιων των μακθτϊν για τθν παρουςίαςθ τθσ καταςκευισ τουσ.  

Οι μακθτζσ λοιπόν, μζςα από τθν ερευνθτικι διαδικαςία που πραγματοποιικθκε με 

τθν αξιοποίθςθ των κατάλλθλων εκπαιδευτικϊν υλικϊν και μζςων ςε μθ τυπικά 

περιβάλλοντα μάκθςθσ, κατανόθςαν τθν ζννοια, τισ διαςτάςεισ και τισ εφαρμογζσ 

τθσ Ν – ΕΣ ςτθν κακθμερινότθτα των ανκρϊπων και τθσ επιςτιμθσ, χωρίσ να ζχουν 

αςχολθκεί ξανά ςτο παρελκόν με το ςυγκεκριμζνο κζμα. Πιο ςυγκεκριμζνα 

πραγματοποιικθκε θ ςφνδεςθ τθσ Ν – ΕΣ με τθ κεματικι ενότθτα τθσ ενζργειασ. Ζνα 

ερϊτθμα που κα μποροφςε να ερευνθκεί, με αποτζλεςμα τθν επζκταςθ τθσ 

παροφςασ ζρευνασ είναι το, εάν κα μποροφςε να πραγματοποιθκεί μία επίςκεψθ 

πεδίου ςε εργαςτθριακοφσ χϊρουσ και πανεπιςτιμια, όπου καταςκευάηονται υλικά 

αναβακμιςμζνα μζςα από τθ χριςθ τθσ Ν – ΕΣ, με ςτόχο τθ μελζτθ των 

αποτελεςμάτων που κα υπάρξουν όςον αφορά τθν κατανόθςθ των εφαρμογϊν τθσ 

Ν – ΕΣ από τουσ μακθτζσ. Εάν, δθλαδι, κα βελτιωκεί θ αντίλθψι τουσ για τθν 

ζννοια και τισ διαςτάςεισ τθσ Ν – ΕΣ ςε διάφορουσ τομείσ τθσ ανκρϊπινθσ 

κακθμερινότθτασ.   
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