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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

  Οι ιδέες του μεγέθους και της κλίμακας είναι σημαντικές για την επιστήμη. Στη 

βιβλιογραφία καταγράφεται ότι οι μαθητές Γυμνασίου αντιμετωπίζουν δυσκολία στην 

κατανόηση για το μέγεθος και την κλίμακα. Στην εργασία αυτή, μελετήσαμε τη δεξιότητα 

των μαθητών να ταξινομούν και να σειροθετούν αντικείμενα του μακρόκοσμου, του 

μικρόκοσμου και του νανόκοσμου με βάση το μεγεθός τους. Ερευνητικό εργαλείο αποτέλεσε 

το γραπτό ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι μαθητές δυσκολεύονται στην 

σειροθέτηση και ταξινόμηση. Συμπερασματικά φαίνεται ότι πρέπει να επικεντρωθούμε για να 

δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο οι μαθητές θα μπορούν να κατανοήσουν το 

μέγεθος και την κλίμακα. 

ABSTRACT 

 

  Size and scale are significant concepts for science. Ιn literature it is argued that 

Secondary school students find difficulties in understanding size and scale. Ιn this paper, we 

studied student’s ability to classify and order objects of macro, micro and nanoworld 

according to their size. Research tool was a writer questionnaire. Results show that student’s 

find difficulties in classification and ordering. In conclusion we can say that we should 

develop a context in which students will have the opportunity to understand size and scale. 
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1.Θεωρητικό πλαίσιο 

 

1.1 Νανοεπιστήμη-Νανοτεχνολογία 

 

  Στις μέρες μας, η ασταμάτητη πρόοδος της τεχνολογίας και η συνεχής 

ανάπτυξή των επιστημών έχουν οδηγήσει τους ανθρώπους στην βελτίωση της 

καθημερινής τους ζωής και την παροχή υπηρεσιών, οι οποίες πριν από λίγα χρόνια 

φάνταζαν κομμάτι μιας μακρινής πραγματικότητας. Η τεράστια άνοδος του βιοτικού 

επιπέδου οφείλεται στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, η οποία έχει σκοπό την 

εξυπηρέτηση του ανθρώπου και βασικός της στόχος είναι η ικανοποίηση των 

αναγκών που προκύπτουν για το κοινωνικό σύνολο. Γι' αυτό το λόγο η ανακάλυψη 

της νανοτεχνολογίας περίπου στα μέσα του 20ου αιώνα, έδωσε μια νέα προοπτική 

στις επιστήμες και παρείχε κίνητρο στην επιστημονική κοινότητα να ασχοληθεί με 

μια νέα επιστήμη, της οποίας οι δυνατότητες δεν είχαν εξερευνηθεί αλλά άφηναν 

πολλές υποσχέσεις. 

1.1.1 Τι είναι Νανοεπιστήμη – Νανοτεχνολογία (Ν-ΕΤ) 

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

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

πλεονεκτήματα και οι προοπτικές που προσφέρει δεν έχουν μελετηθεί ακόμα σε 

σημαντικό βαθμό. Έτσι μέσα από την έρευνα και τη συστηματική μελέτη θα είμαστε 

σε θέση να προσδιορίσουμε το περιεχόμενο της Ν-ΕΤ και να ανακαλύψουμε τα 

πλεονεκτήματα της βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο την καθημερινότητά μας και 

παράλληλα να συνδέσουμε την με άλλες επιστήμες, όπως η ιατρική και η μηχανική, 

στοχεύοντας παράλληλα και στην βελτίωση άλλων επιστημονικών κλάδων (Μάνου, 

Σπύρτου, 2013). Η Ν-ΕΤ αποτελεί ένα σχετικά καινούριο κλάδο επιστήμης και 

τεχνολογίας γι’ αυτό και υπάρχουν πολλοί ορισμοί οι οποίοι φαίνεται να συμφωνούν 

στο ότι ασχολείται με την δυνατότητα χειρισμού της ύλης σε ατομικό και μοριακό 

επίπεδο. Το αμερικάνικο National Nanotechnology Initiative (NNI) 1προσδιορίζει την 

νανοτεχνολογία ως την κατανόηση και τον έλεγχο της ύλης σε διαστάσεις περίπου 1 

με 100 νανόμετρα2. Σύμφωνα με τους Kumar & Kumbhat (διαβάστηκε στο Πέικος, 

2016) στο βιβλίο τους με τίτλο «Essentials of Nanocience and Nanotechnologies» η 
                                                           
1 National Nanotechnology Initiative (NNI) 
2 www.nano.gov 

http://www.nano.gov/
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Νανοεπιστήμη ορίζεται ως εξής: 

 «Η νανοεπιστήμη είναι ένα νέο περιεχόμενο το οποίο αφορά τις μοναδικές 

(unique) ιδιότητες των νανοϋλικών, τα οποία είναι οργανώσεις ατόμων ή μορίων στην 

νανοκλίμακα. Η νανοεπιστήμη είναι στην πραγματικότητα η μελέτη των 

αντικειμένων/σωματιδίων και των φαινομένων σε πολύ μικρή κλίμακα, που κυμαίνεται 

περίπου από 1 έως 100nm. Το νάνο αναφέρεται σε μια κλίμακα μεγέθους του μετρικού 

συστήματος. Χρησιμοποιείται στις επιστημονικές μονάδες μέτρησης για να περιγράψει 

το ένα δισεκατομμυριοστό της μονάδας βάσης, το οποίο είναι περίπου 100.000 φορές 

μικρότερο από την διάμετρο μιας ανθρώπινης τρίχας. Ένα νανόμετρο είναι 10-9 m (1nm 

= 10-9m), μια διάσταση στον κόσμο των ατόμων και των μορίων (το μέγεθος του 

ατόμου υδρογόνου είναι 0.24nm και για παράδειγμα, 10 άτομα υδρογόνου στη σειρά 

έχουν μήκος 1nm). Τα νανοσωματίδια είναι αυτά τα σωματίδια που περιλαμβάνουν από 

100 έως 10.000 άτομα. Έτσι τα σωματίδια αυτά έχουν μέγεθος περίπου από 1-100nm 

και αποτελούν τα δομικά κομμάτια των νανοϋλικών». 

Ακόμα οι ιδιότητες των υλικών (χρώμα αγωγιμότητα, μαγνητισμός) στην 

νανοκλίμακα αλλάζουν σε σχέση με τις ιδιότητες που έχουν σε μεγαλύτερες 

διαστάσεις και με βάση αυτά τα δεδομένα στόχος είναι η δημιουργία υλικών, 

συσκευών οι οποίες θα προέρχονται από τον χώρο της νανοτεχνολογίας (Jones et al., 

2013). Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι ο κόσμος του νάνο επηρεάζει σε 

σημαντικό βαθμό τον μικρόκοσμο και τον μακρόκοσμο, καθώς και στις δύο 

περιπτώσεις αποτελεί τη συνέχεια των δύο κόσμων (Πέικος και συν, 2015).  

 

1.1.2 Ιστορική ανάπτυξη της Ν-ΕΤ 

Η νανοτεχνολογία δεν απασχόλησε μόνο τους επιστήμονες της σημερινής 

εποχής, καθώς δείγματα του παρελθόντος μας αναφέρουν ότι επιστήμονες και 

τεχνίτες, πολλά χρόνια πριν, ήταν οι πρώτοι που ασχολήθηκαν με αυτή την επιστήμη. 

Η ιδέα, λοιπόν της νανοτεχνολογίας γεννήθηκε αρκετά χρόνια πριν στην εποχή των 

Ελλήνων του Δημόκριτου (440 π.Χ) όπου επιστήμονες εκείνης της περιόδου είχαν 

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

της, το οποίο μετέπειτα ονομάστηκε άτομο (Καπετανάκης, 2006)3. Με την πάροδο 

του χρόνου, η τέχνη αναπτύχθηκε και προέκυψαν ποικίλες κατασκευές, στις οποίες 
                                                           
3  Ανακτήθηκε από: http://www.nano.gr/nanotechnology_history.asp 

 

http://www.nano.gr/nanotechnology_history.asp
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παρατηρούμε την ύπαρξη χαρακτηριστικών της νανοτεχνολογίας.  

.  

Εικόνα 1: Tο κύπελλο του Λυκούργου αλλάζει το χρώμα του όταν έρχεται σε επαφή με 

το φώς. (http://www.nano.gov/timeline) 

 

Το κύπελλο του Λυκούργου (4ος αι. μ.Χ) είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 

(εικόνα 1), καθώς το χρώμα του είναι πράσινο, ενώ εάν το φωτίσουμε εσωτερικά 

παρατηρούμε ότι αλλάζει χρώμα και γίνεται κόκκινο. Το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει 

με την χρήση του φωτός, το οποίο αλλάζει την εξωτερική εμφάνιση του γυαλιού 

(Nano.gov, Nanotechnology Timeline). 

Παρόμοια παραδείγματα συναντάμε και στην περίοδο του 6ου-15ου αιώνα στις 

καθεδρικές εκκλησίες, όπου τα πολύχρωμα και εξαιρετικής ομορφιάς παράθυρα, που 

κοσμούσαν τους ναούς, όφειλαν τις ιδιότητες τους αυτές στην νανοτεχνολογία. Το 

εξαιρετικό αυτό θέαμα (εικόνα 2) οφείλονταν στα νανοσωματίδια ασημιού, χρυσού 

και χαλκού, τα οποία αντιδρούσαν με το φως του ηλίου και έδιναν αυτό το εξαιρετικό 

σε ομορφιά αποτέλεσμα στα παράθυρα των καθεδρικών ναών4.   

 Με βάση τα παραπάνω λοιπόν, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι τεχνίτες 

εκείνων των εποχών έκαναν χρήση της νανοτεχνολογίας εν αγνοία τους, χωρίς να 

ξέρουν τις ιδιότητες που προκύπτουν στη συνέχεια. 

                                                           
4 Nano.gov, Nanotechnology Timeline 

http://www.nano.gov/timeline
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Εικόνα 2: Βιτρό καθεδρικών ναών. Όταν το φως του ηλίου ερχόταν σε επαφή με το 

γυαλί, αυτό στην συνέχεια άλλαζε χρώματα. (http://www.nano.gov/timeline) 

Στη σύγχρονη ιστορία μας, ένας από τους πρώτους επιστήμονες που υποστήριξε 

την ύπαρξη των ατόμων ήταν ο John Dalton, ο οποίος σε ένα συνέδριο τον Οκτώβριο 

του 1803 στο Μάντσεστερ υποστήριξε ότι η ύλη αποτελείται από άτομα τα οποία 

είναι όμοια σε κάθε στοιχείο. Ουσιαστικά, βασίστηκε στη θεωρία του Δημόκριτου, 

αλλά η διαφορά είναι ότι ο Dalton βασίστηκε σε 150 χρόνια ερευνών και 

παρατηρήσεων, ενώ ο δεύτερος είχε υποθέσει κάποιες καταστάσεις οι οποίες 

βρίσκονταν αρκετά κοντά στην πραγματικότητα. Η νανοτεχνολογία ωστόσο, δεν θα 

αναπτύσσονταν με τόσο γρήγορους ρυθμούς εάν δεν προόδευαν και άλλες επιστήμες 

όπως η βιολογία και η χημεία. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ανακάλυψη 

του DNA από τους James Watson και Francis Crick το 1953, το οποίο στην συνέχεια 

αποτέλεσε την κλίμακα του νανόμετρου με βάση την οποία κατασκευάζονταν οι 

πρωτεΐνες (Καπετανάκης 2006). Παρ’ όλα αυτά τα γεγονότα, ο επιστήμονας που 

έδωσε άλλη προοπτική στην συζήτηση για την νανοτεχνολογία ήταν ο Richard 

Feyman. Σε μία ομιλία του το Δεκέμβριο του 1959, διατύπωσε κάποιες ιδέες πολύ 

προοδευτικές για την εποχή του, εντυπωσιάζοντας την επιστημονική κοινότητα της 

εποχής του. Μία από τις ριζοσπαστικές ιδέες του ήταν ότι η εγκυκλοπαίδεια 

Μπριτάνικα θα μπορούσε να γραφτεί πάνω σε μια κεφαλή καρφίτσας και ότι όλα τα 

βιβλία του κόσμου θα μπορούσαν να γραφούν σε μία σελίδα χαρτί. Για να 

επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι και για να δώσει παράλληλα ένα κίνητρο στους 

επιστήμονες εκείνης της εποχής έθεσε το χρηματικό έπαθλο των 1.000 δολαρίων, το 

οποίο θα καταλογίζονταν στα άτομα τα οποία θα κατάφερναν να φέρουν εις πέρας τις 

δοκιμασίες που είχε θέσει. Στην ομιλία του αυτή όμως, ο Freyman δεν διατύπωσε την 

λέξη νανοτεχνολογία ούτε έδωσε κάποιο ορισμό (Καπετανάκης 2006) . Ο Norio 

http://www.nano.gov/timeline
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Taniguchi ήταν από τους πρώτους που προσπάθησε να δώσει κάποιο ορισμό για τη 

νανοτεχνολογία το 1974. Σαφής ορισμός δεν έχει υπάρξει μέχρι και σήμερα, αλλά εάν 

προσπαθούσαμε να την προσδιορίζαμε θα στεκόμασταν στα εξής σημεία (Stevens et 

al., 2009): 

● Ανάπτυξη Έρευνας και Τεχνολογίας στο ατομικό, μοριακό και μακρομοριακό 

επίπεδο σε κλίμακα μεγέθους από 1 έως 100nm. 

● Ανάπτυξη και χρήση κατασκευών, συσκευών και συστημάτων που έχουν 

μοναδικές ιδιότητες και λειτουργίες εξ' αιτίας του πολύ μικρού τους μεγέθους. 

● Ικανότητα ρύθμισης και χειρισμού της ύλης στην ατομική κλίμακα. 

 

1.1.3 Οι εφαρμογές της Ν-ΕΤ 

 

Σήμερα οι επιστήμονες, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, είναι σε θέση να 

επεξεργαστούν με μεγαλύτερη ευκολία τα νανοσωματίδια, καθώς η ανάπτυξη των 

μικροσκοπίων έχει δώσει την δυνατότητα στους ερευνητές να εντοπίζουν σωματίδια 

τόσο μικρά όσο τα άτομα και με αυτό τον τρόπο να είναι σε θέση να γνωρίζουν με 

ποια σωματίδια εργάζονται.  

Με την βοήθεια των μικροσκοπίων οι επιστήμονες έχουν την δυνατότητα πλέον να 

περάσουν από το στάδιο της παρατήρησης στο στάδιο της εφαρμογής. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι, η χρήση νανοτεχνολογίας στα υφάσματα, μέσα 

από την τοποθέτηση μιας νανοεπίστρωσης στο ύφασμα, η οποία έχει την δυνατότητα 

να απωθεί το νερό και τους λεκέδες, όπως συμβαίνει και με το φαινόμενο του λωτού 

(εικόνα 3), κάνοντας με αυτό τον τρόπο την μπλούζα υδροφοβική και διατηρώντας  

την καθαρή για μεγάλο διάστημα (Πέικος, 2016).  

Στον τομέα των ηλεκτρικών συσκευών, σύμφωνα με τους Kumar & Kumbhat 

(2016), τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα των συσκευών έπρεπε να γίνουν πιο μικρά και 

πιο αποδοτικά έτσι ώστε να είναι πιο πρακτικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, καθώς πριν από μερικές δεκαετίες 

αποτελούσαν γιγάντιες κατασκευές ενώ σήμερα έχουν περιοριστεί σε σχετικά μικρές 

κατασκευές, οι οποίες είναι πιο αποδοτικές με την βοήθεια των νανοτσίπ και των 

προϊόντων που έχει δημιουργήσει ο τομέας της νανοτεχνολογίας.  
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Εικόνα 3: Το νερό κυλάει επάνω στις νανοπροεξοχές του φύλλου του λωτού και 

απομακρύνει τις σκόνες.    

 Ακόμα η σωστή χρήση της μπορεί να βοηθήσει σε σημαντικό βαθμό τον 

καθαρισμό των υπόγειων υδάτων. Έρευνες έδειξαν, ότι η τοποθέτηση 

νανοσωματιδίων του σιδήρου, μπορούν να καθαρίσουν αποτελεσματικά τις χημικές 

ουσίες από τα υπόγεια ύδατα, καθώς έχουν μεγαλύτερο εμβαδόν επιφάνειας ανά 

μονάδα βάρους σε σχέση με τα μεγαλύτερα σωματίδια του σιδήρου. 

Ο τομέας της ιατρικής δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος από την συνεχή 

ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας και των εφαρμογών που προκύπτουν από τη συνεχή 

μελέτη της σχετικά νέας αυτής επιστήμης. Οι προοπτικές που προσφέρει και σε αυτό 

το πεδίο, έχουν συναρπάσει την ιατρική κοινότητα, καθώς οι εφαρμογές της 

νανοτεχνολογίας φαίνεται ότι μπορεί να προσφέρουν λύσεις σε θέματα που 

απασχολούν χρόνια τους επιστήμονες όπως για παράδειγμα η αποτελεσματική 

καταπολέμηση του καρκίνου και της νόσου Αλτσχάιμερ. Όσον αφορά την 

καταπολέμηση του καρκίνου, πρωταρχικό μέλημα των γιατρών είναι ο έγκαιρος 

εντοπισμός των καρκινικών κυττάρων, τα οποία θα βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, έτσι 

ώστε να είναι πιο εύκολη η καταπολέμηση τους στην συνέχεια (Brambilla et al., 

2011). 

Οι έρευνες λοιπόν έχγηουν επικεντρωθεί στην δημιουργία συσκευών οι οποίες θα 

έχουν το μέγεθος μορίων και βασική τους προτεραιότητα θα είναι ο εντοπισμός των 

καρκινικών κυττάρων και η μετ’ έπειτα θεραπεία των περιοχών από το πρώτο στάδιο 

εμφάνισης της νόσου (εικόνα 4). Πώς θα λειτουργούν όμως αυτές οι συσκευές; Από 

τη στιγμή λοιπόν που θα εισέλθουν στο ανθρώπινο σώμα, με την βοήθεια ειδικών 

μορίων που αναγνωρίζουν τα καρκινικά κύτταρα, θα είναι σε θέση να τα εντοπίζουν 

και στην συνέχεια να απελευθερώνουν φάρμακα τα οποία είναι ικανά να 

καταπολεμήσουν αποτελεσματικά την συγκεκριμένη νόσο χωρίς να επηρεάζουν υγιή 



13 
 

κύτταρα. Ο συγκεκριμένος τρόπος καταπολέμησης του καρκίνου θα μπορέσει να 

προσφέρει μια εναλλακτική στους επιστήμονες σε σχέση με τις μεθόδους που 

ακολουθούνται σήμερα, διότι με την χρήση της χημειοθεραπείας και της ακτινοβολίας 

όχι μόνο καταστρέφονται υγιής κύτταρα αλλά είναι πιθανό να εμφανιστούν 

παρενέργειες και άλλες αρρώστιες οι οποίες θα προέρχονται από την συνεχή 

καταπόνηση του σώματος στις παραπάνω μεθόδους θεραπείας5. 

 

        Εικόνα 4: Τα ναναορομποτ εντοπίζουν τα καρκινικά κύτταρα και τα 

καταστρέφουν.  

(http://theconversation.com/new-cancer-hunting-nano-robots-to-seek-and-destroy-

tumours-30870) 

Εκτός από την καταπολέμηση του καρκίνου, η νανοτεχνολογία μπορεί να 

αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των ειδικών με στόχο τη διάγνωση της 

νόσου Αλτχσάιμερ. Η νόσος αυτή εμφανίζεται κυρίως σε άτομα άνω των 65 ετών και 

μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάποιος τρόπος για την επιτυχή καταπολέμησή της. Το 

πρόβλημα με την συγκεκριμένη ασθένεια είναι ότι τα συμπτώματά της δεν είναι 

εμφανή όσο σε άλλες ασθένειες με αποτέλεσμα ο ασθενής και οι γιατροί να μην είναι 

σε θέση να διαπιστώσουν την αρχή που εκδηλώθηκε η ασθένεια. Το γεγονός αυτό 

είναι εξαιρετικά σημαντικό καθώς εάν δεν γνωρίζουμε τον ακριβή χρόνο διάγνωσης 

της ασθένειας είναι πιο δύσκολο στην συνέχεια να αναπτυχθεί μια θεραπεία ή μια 

σειρά ενεργειών με βάση τις οποίες να μπορέσει να καταπολεμηθεί επαρκώς η νόσος 

του Αλτσχάιμερ (Brambilla et al. 2011). 

 

                                                           
5 http://theconversation.com/new-cancer-hunting-nano-robots-to-seek-and-destroy-tumours-30870 
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1.1.4 Ιδέες των μαθητών για την Ν-ΕΤ 

Για την δημιουργία μιας μαθησιακής ακολουθίας που θα έχει ως στόχο την 

κατανόηση της νανοτεχνολογίας από τους μαθητές, πρωταρχικό μέλημα πρέπει να 

αποτελεί η γνώση των ιδεών των μαθητών σχετικά με την νανοτεχνολογία (Πέικος, 

2016). Αυτό είναι απαραίτητο, καθώς οι μαθητές βασίζονται σε αυτές τις αρχικές τους 

ιδέες και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παρανοήσεις. Άρα, εάν γνωρίζουμε τις ιδέες 

τους θα είμαστε σε θέση να δουλέψουμε με αυτές και να οργανώσουμε μία 

αποτελεσματική διδασκαλία επιτυγχάνοντας έτσι όσο το δυνατόν καλύτερα 

αποτελέσματα (Χαλκιά 2012).  

Επειδή η νανοτεχνολογία αποτελεί ένα καινούργιο επιστημονικό πεδίο οι 

περισσότερες απόψεις που έχουν συγκεντρωθεί αποτελούν δείγμα κυρίως ηλικιών 

από 18 χρονών και πάνω. Σύμφωνα με τους Πέικο και συν, (2015), μαθητές δευτέρας 

και τετάρτης δημοτικού πίστευαν ότι το μικρότερο αντικείμενο που μπορούσαν να 

φανταστούν βρίσκεται στον μακρόκοσμο, ενώ μικρό ποσοστό μαθητών (ηλικίας 9-11) 

είχε ακούσει λέξεις όπως νανοεπιστήμη, νανοτεχνολογία, αλλά παρ΄ όλα αυτά δεν 

ήταν σε θέση να προσδιορίσουν με τι ακριβώς ασχολούνταν η νανοτεχνολογία. Η 

ανάλυση των συνθετικών της λέξης (νάνος και τεχνολογία) βοήθησε τους μαθητές να 

διατυπώσουν μια μερικώς επιστημονική άποψη σχετικά με το τι πραγματεύεται η 

νανοτεχνολογια, δίνοντας απαντήσεις του τύπου: «Η νανοτεχνολογια ασχολείται με 

κάτι μικρό» (Πέικος κ.ά, 2015). Σε μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους 

Πέικο, Παπαδοπουλου, Μάνου (2015) παρατηρήθηκε ότι οι περισσότερες απαντήσεις 

των μαθητών σχετικά με το τι νομίζουν ότι είναι η νανοτεχνολογία κατατάχθηκαν ως 

μερικώς επιστημονικές. Μια χαρακτηριστική απάντηση των μαθητών σχετικά με αυτή 

την ερώτηση ήταν η εξής: «Με τη γνώμη μου νομίζω ότι η λέξη νανοτεχνολογία 

σημαίνει ότι η τεχνολογία είναι μικρή, επειδή όλοι ξέρουμε ότι η λέξη νάνος σημαίνει 

μικρός». Στα πλαίσια της έκθεσης «It’s a nanoworld» οι Spencer και Angelotti (2004) 

πραγματοποίησαν μία έρευνα για να ανακαλύψουν τις ιδέες των μαθητών (5-10 

χρονών) σχετικά με το νάνο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές νόμιζαν ότι τα 

μικρότερα αντικείμενα που μπορούσαν να σκεφτούν βρίσκονταν στον μακρόκοσμο 

(π.χ. μυρμήγκι) και ανέφεραν ότι η νανοτεχνολογία είναι μια επιστήμη που 

ασχολείται με τσιπ υπολογιστών, μικρά έντομα ή κύτταρα. Ακόμα οι Spencer et al, 

(2005) πραγματοποίησαν μια ακόμα έρευνα στα πλαίσια της έκθεσης «Nanozone» 

εκεί όπου συνέλεξαν τις απόψεις 57 μαθητών ηλικίας 8-16 ετών (56% ηλικίας 8-11 
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και 44% 12-16 ετών) πραγματοποιώντας ερωτήσεις όπως: ‘Έχετε ακούσει ποτέ σας 

την λέξη «νάνο»; «Τι πιστεύετε ότι είναι η νανοτεχνολογία;» και τέλος «Ποιο είναι το 

μικρότερο αντικείμενο που μπορείτε να σκεφτείτε;». Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 

38% επέλεξε ένα αντικείμενο από τον νανόκοσμο ως το μικρότερο πράγμα που 

μπορούσαν να σκεφτούν ενώ στην ερώτηση τι είναι το νάνο 50% των μαθητών 

απάντησε κάτι πολύ μικρό ή μικροσκοπικό. Τέλος, στην ερώτηση εάν έχουν ακούσει 

την λέξη νανοτεχνολογία, 7 στους 10 μαθητές απάντησαν ότι τους ήταν οικείος όρος 

αλλά μόνο το 30% από αυτούς ήταν σε θέση να δώσουν μία μερικώς επιστημονική 

απάντηση για τον όρο αυτό.  

Όσον αφορά τις ιδέες μαθητών του γυμνασίου οι Wilke και Waltz (2012) 

συνέλεξαν τις απόψεις από 100 μαθητές γυμνασίου και λυκείου με βάση τις οποίες 

κατέληξαν ότι οι μαθητές κυρίως του γυμνασίου δεν μπόρεσαν να περιγράψουν το 

νάνο με ακρίβεια και ότι η έννοια νάνο συνδέθηκε με το φως και το ηλεκτρονικό 

ρεύμα. Ακόμα αρκετοί μαθητές πίστευαν ότι η νανοτεχνολογία επηρεάζει την 

καθημερινότητά τους, ενώ για το εάν έχει θετικό η αρνητικό αντίκτυπο στην ζωή τους 

οι περισσότεροι απάντησαν θετικά, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να διατυπώσουν 

με ποιο τρόπο, κυρίως λόγο της έλλειψης γνώσης και πληροφοριών σχετικά με τον 

κόσμο του νάνο.  

Στον ευρωπαϊκό χώρο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2010) πραγματοποίησε μία 

έρευνα στην οποία συμμετείχαν 2000 άνθρωποι με ηλικία 11-25. Στόχος της έρευνας 

ήταν να εντοπιστούν οι απόψεις, τα ενδιαφέροντα και οι γνώσεις σχετικά με την 

νανοτεχνολογία σε τομείς όπως η ιατρική, η πληροφορική, η υγεία, η ενέργεια και το 

περιβάλλον. Σε γενικές γραμμές οι απόψεις των ανθρώπων ήταν θετικές, κρατώντας 

όμως παράλληλα και κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με τους κινδύνους που ίσως να 

υπάρχουν σχετικά με τον τομέα της υγείας και του περιβάλλοντος καθώς δεν έχουν 

μελετηθεί οι αρνητικές  επιδράσεις που πιθανώς να έχει η νανοτεχνολογία σε αυτούς 

τους τομείς. Παρά τις επιφυλάξεις τους για πιθανά αρνητικά αποτελέσματα σημαντικό 

μέρος του δείγματος έθιξε και το οικονομικό σκέλος διότι θεωρούν ότι οι τιμές των 

προϊόντων και τα πλεονεκτήματα που θα προσφέρει θα αφορούν τους οικονομικά 

επιφανέστερους και δεν θα είναι εύκολα προσβάσιμες από το σύνολο της κοινωνίας. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές με ηλικίες 11-13  δεν έδωσαν αρκετές 

έγκυρες απαντήσεις γεγονός που οφείλεται στην έλλειψη εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα 

γνωρίζουν το αντικείμενο της Ν-ΕΤ. Στις ηλικίες 14-18 παρατηρούμε όμως ότι 

βρίσκονται απαντήσεις πιο ορθολογικές γεγονός που οφείλεται στην διάθεση των 
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εκπαιδευτικών και των μαθητών να εξερευνήσουν τον νέο αυτό τομέα της 

τεχνολογίας.     

 

1.1.5 Οι Μεγάλες Ιδέες της Ν-ΕΤ στην υποχρεωτική εκπαίδευση 

 Οι Μεγάλες ιδέες της νανοτεχνολογίας αποτελούν θεμελιώδεις έννοιες, οι οποίες θα 

πρέπει να κατανοηθούν από τους μαθητές προκειμένου να έχουν ένα θεωρητικό 

υπόβαθρο έτσι ώστε να μπορούν στη συνέχεια να επεξεργαστούν με αποτελεσματικό 

τρόπο το αντικείμενο της νανοτεχνολογίας (Μάνου & Σπύρτου, 2013). Οι Μεγάλες 

Ιδέες περιγράφονται παρακάτω: 

●  Μέγεθος και κλίμακα: Μέσα από αυτές τις έννοιες οι μαθητές θα είναι σε 

θέση να συγκρίνουν μεγέθη αντικειμένων τα οποία βρίσκονται σε όλες τις 

κλίμακες και όχι μόνο σε αυτές που βλέπουν με γυμνό μάτι (μακροκλίμακα) ή 

με την βοήθεια το μικροσκόπιου (μικροκλίμακα). 

● Δομή της ύλης: Ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα της ύλης είναι δομημένα 

μέσα σε αυτή επηρεάζει την συμπεριφορά των αντικειμένων (π.χ. διαμάντι) 

● Ιδιότητες που εξαρτώνται από το μέγεθος: Οι ιδιότητες των υλικών δεν 

είναι ίδιες αλλά μεταβάλλονται ανάλογα την κλίμακα στην οποία βρίσκονται. 

Για παράδειγμα, εάν ένα υλικό που βρίσκεται στον μακρόκοσμο  προσεγγίσει 

τη νανοκλίμακα, οι ιδιότητές του θα είναι διαφορετικές, καθιστώντας το υλικό 

με αυτό το τρόπο κατάλληλο για διαφορετικές εφαρμογές στον νανόκοσμο. 

● Δυνάμεις και αλληλεπιδράσεις: Η ύλη καθορίζεται από τέσσερις 

θεμελιώδεις δυνάμεις: τη βαρυτική, την ηλεκτρομαγνητική, την ισχυρή και 

την ασθενή πυρηνική. 

● Αυτο-οργάνωση (self-assembly): Ονομάζουμε την διαδικασία κατά την 

οποία τα άτομα και τα μόρια σχηματίζουν δομές χωρίς εξωτερική παρέμβαση. 

● Όργανα και μετρήσεις: Μέσα από την ανακάλυψη οργάνων παρατήρησης, η 

επιστήμη έχει προοδέψει σε πολλούς τομείς διευκολύνοντας το ερευνητικό 

έργο των επιστημόνων. Έτσι είναι αρκετά σημαντικό οι μαθητές να γνωρίζουν 

τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα όργανα παρατήρησης, έτσι ώστε να 

είναι σε θέση να τα χρησιμοποιήσουν μελλοντικά. 

● Μοντέλα και προσομοιώσεις: Στις φυσικές επιστήμες τα μοντέλα και οι 

προσομοιώσεις βοηθούν τους επιστήμονες να απεικονίσουν, να εξηγήσουν, να 

προβλέψουν και να υποθέσουν σχετικά με τις δομές, τις ιδιότητες και τις 
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συμπεριφορές των φαινομένων. Επειδή τα αντικείμενα του νανόκοσμου 

παρατηρούνται δύσκολα λόγο του μικρού τους μεγέθους, τα μοντέλα μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να προβλέψουμε και να 

εξηγήσουμε φαινόμενα του νανόκοσμου. 

● Ν-ΕΤ και κοινωνικές, ηθικές και νομικές επιπτώσεις: Ο τομέας της Ν-ΕΤ 

αποτελεί ένα καινούριο κλάδο της επιστήμης και αναμένεται να επηρεάσει 

θετικά και αρνητικά την καθημερινότητά μας. Οι καινοτομίες της σε τομείς 

όπως η υγεία, η αποθήκευση και μεταφορά ενέργειας και το περιβάλλον έχουν 

βοηθήσει σε σημαντικό βαθμό τον άνθρωπο αλλά υπάρχουν προβληματισμοί 

σχετικά με τις πιθανές αρνητικές επιδράσεις που μπορεί να έχουν στον 

άνθρωπο τα προϊόντα της νανοτεχνολογίας.  

● Κβαντικά φαινόμενα: Η κβαντική μηχανική θεωρείται αναγκαία για να 

εξηγηθούν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των σωματιδίων και της 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (π.χ. φως).     

Με βάση τις παραπάνω Μεγάλες Ιδέες γίνεται προσπάθεια να γίνει ενσωμάτωση 

μέσα στα εκπαιδευτικά συστήματα της κάθε χώρας ξεχωριστά. Καλό θα ήταν η 

εισαγωγή τους στην εκπαίδευση να μην γίνει σε ξεχωριστές ενότητες αλλά να 

αποτελέσουν προέκταση των ενοτήτων που ήδη υπάρχουν στα μαθήματα των 

φυσικών επιστημών (Μάνου, Σπύρτου 2013).  

 

1.1.6 Γιατί πρέπει να εισαχθεί η νανοτεχνολογία στο δημοτικό 

Η εισαγωγή λοιπόν, της N-ET στα σχολεία του δημοτικού είναι σημαντική για 

την εκπαίδευση της νέας γενιάς καθώς  η νανοτεχνολογία είναι ένας ανερχόμενος 

τομέα που θα επηρεάσει την καθημερινότητά μας. Θεμελιακές έννοιες για την 

κατανόηση της, αποτελούν το μέγεθος και η κλίμακα. Σημαντικό ρόλο επομένως, 

διαδραματίζει η άρτια γνώση των δύο εννοιών, καθώς και η γνώση των νόμων και τον 

φαινόμενων του ισχύουν στον μακρόκοσμο, έτσι ώστε στην συνέχεια να είναι σε θέση 

να εξηγήσουν στους μαθητές, βασιζόμενοι στα φαινόμενα του μακρόκοσμου τον 

μικρόκοσμο και τον νανόκοσμο (Magana, Brophy & Bryan, 2012).  

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει η Ν-ΕΤ αποτελεί ένα καινούριο επιστημονικό κλάδο 

που αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς και σίγουρα στο μέλλον τα πλεονεκτήματα 

της θα επηρεάσουν άμεσα την καθημερινότητά μας. Σύμφωνα με τους Jones et al., 

(2013) η εισαγωγή της νανοτεχνολογίας θεωρείται απαραίτητη στην υποχρεωτική 
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εκπαίδευση για τρεις βασικούς λόγους: i) την καλλιέργεια του «νανο-γραμματισμού» 

ii) στην ανάγκη για εργατικό δυναμικό σε τομείς της Ν-ΕΤ iii) το ενδιαφέρον που θα 

προκαλέσει η νανοτεχνολογία στους μαθητές. 

Σύμφωνα με την Χαλκιά (2012) δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός 

σχετικά με τον επιστημονικό γραμματισμό παρ’ όλα αυτά στα αναλυτικά 

προγράμματα παρουσιάζονται 2 τρόποι με τους οποίους οι μαθητές μπορούν να 

κατανοήσουν το περιεχόμενο του όρου:  η «Οπτική 1» και η «Οπτική 2» . Η πρώτη 

μέθοδος δίνει έμφαση στην επιστήμη των φυσικών επιστημών και στους όρους, τους 

νόμους και τις θεωρίες που την περιβάλλουν, στοχεύοντας με αυτό τον τρόπο στην 

καλλιέργεια ενός επιστημονικού τρόπου σκέψης των μαθητών. Η «Οπτική 2» από την 

άλλη πλευρά δεν εστιάζει στην ανάπτυξη ενός καθαρά επιστημονικού τρόπου σκέψης 

των μαθητών, αλλά αντίθετα στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από 

τους μαθητές, με τις οποίες θα είναι σε θέση να σκέφτονται κριτικά και να μπορούν 

με άνεση να επιχειρηματολογούν και να εκφράζουν ορθά τις απόψεις τους. Τώρα, 

όσον αφορά τον «νανογραμματισμό» σύμφωνα με τον Laherto (2010) επειδή η 

νανοτεχνολογία θα ενταχθεί μελλοντικά στην καθημερινότητά μας σε σημαντικό 

βαθμό, θεωρείται αναγκαία η ύπαρξη του «νανογραμματισμού» ώστε οι πολίτες να 

είναι σε θέση να διαχειρίζονται τεχνολογίες που θα απαιτούν την γνώση της 

νανοτεχνολογίας. Σύμφωνα με τον ίδιο επιστήμονα, η χρήση μοντέλων για την 

κατανόηση της Ν-ΕΤ θεωρείται μείζονος σημασίας, καθώς με αυτό τον τρόπο 

μπορούν να αποτυπωθούν αντικείμενα του νανόκοσμου που οι μαθητές δεν έχουν την 

δυνατότητα να τα εντοπίσουν με την βοήθεια του οπτικού μικροσκοπίου. Για να 

δημιουργηθούν μοντέλα από τους μαθητές όμως απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η 

διδασκαλία της φύσης, των χαρακτηριστικών και τον ρόλο των μοντέλων φυσικών 

επιστημών για να αποφευχθούν πιθανές παρανοήσεις.  

Σύμφωνα με τους Μάνου και Σπύρτου (2013) επειδή η νανοτεχνολογία 

αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς υπάρχει η πιθανότητα να υπάρξει σε παγκόσμια 

κλίμακα έλλειψη εργατικού δυναμικού στον συγκεκριμένο τομέα. Άρα, μέλημα της 

Πολιτείας θα πρέπει να αποτελεί η εισαγωγή της Ν-ΕΤ στην εκπαίδευση ώστε να 

εξασφαλίσει την ύπαρξη τεχνολόγων και επιστημόνων στο συγκεκριμένο τομέα ώστε 

μετ’ έπειτα να εργαστούν με επιτυχία στους τομείς στους οποίους θα έχει εισαχθεί η 

νανοτεχνολογία. Επιπλέον η Ν-ΕΤ προσφέρει μια νέα εναλλακτική πρόταση η οποία 

μπορεί να αξιοποιηθεί με επιτυχία ιδιαίτερα με βάση την σημερινή οικονομική 

κατάσταση καθώς προσελκύει το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων και παρέχει μία 
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ελκυστική προοπτική. 

Σύμφωνα με τους Hidi & Renninger (2006) το ενδιαφέρον επηρεάζεται σε 

μεγάλο βαθμό από την ενεργή συμμετοχή του ατόμου σε ένα συγκεκριμένο 

περιεχόμενο. Ο γνωστικός και συναισθηματικός τομέας μπορεί να είναι διακριτά 

πεδία αλλά αλληλοεπιδρούν συνεχώς μεταξύ τους. Ο συναισθηματικός τομέας 

δημιουργεί θετικά συναισθήματα σχετικά με το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται 

ένα άτομο, ενώ ο γνωστικός τομέας αφορά τις γνώσεις και τις δραστηριότητες που 

πραγματοποιεί κάποιος κατά την διάρκεια ενασχόλησης του. Σύμφωνα με τον Μάνου 

και Σπύρτου (2013) το ενδιαφέρον των μαθητών για τις φυσικές επιστήμες αυξάνεται 

σε σημαντικό βαθμό όταν το αντικείμενο που διδάσκεται αποτελεί μέρος της 

καθημερινότητάς τους. Άρα εάν ο εκπαιδευτικός εστιάσει σε αντικείμενα της 

καθημερινότητας που περιέχουν κάποια εφαρμογή της νανοτεχνολογίας θα είναι σε 

θέση όχι μόνο να διδάξει το αντικείμενο της ΝΕ-Τ με επιτυχία, αλλά θα καταφέρει να 

αυξήσει και το ενδιαφέρον των μαθητών για τις φυσικές επιστήμες και την 

νανοτεχνολογία.  

1.2 Μέγεθος και κλίμακα 

 

Το μέγεθος αποτελεί χαρακτηριστικό κάθε αντικειμένου και προσδιορίζει πόσο 

μικρό η μεγάλο είναι ένα αντικείμενο. Κάθε αντικείμενο έχει ένα συγκεκριμένο 

μέγεθος και συγκρίνοντας αντικείμενα μεταξύ τους προσδιορίζουμε το μήκος (μέτρα, 

μίλια), το πλάτος και τον όγκο τους (λίτρα, γαλόνια). Όσον αφορά την κλίμακα, αυτή 

την προσδιορίζουμε ανάλογα με τη μονάδα μέτρησης των αντικείμενων (νανόμετρα, 

εκατοστά), τα όργανα που χρησιμοποιούμε για να παρατηρήσουμε τα αντικείμενα και 

τα μοντέλα που δημιουργούμε για να περιγράψουμε τις ιδιότητες της ύλης σε 

διάφορες κλίμακες (Stevens et al., 2009). Το μέγεθος και η κλίμακα έχουν επηρεάσει 

σε μεγάλο βαθμό την ιστορία και την μέχρι τώρα πορεία του ανθρώπου. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ανακάλυψη του μικρόκοσμου, καθώς πριν το 

1675, οι επιστήμονες υπέθεταν ότι υπάρχει και ο μικρόκοσμος εκτός από τον 

μακρόκοσμο, αλλά δεν μπορούσαν να το αποδείξουν μέχρι να εφευρεθεί το 

μικροσκόπιο με την βοήθεια του οποίου μπόρεσαν και επαλήθευσαν την αρχική τους 

εκτίμηση (Delgado, 2009). Το γεγονός αυτό επηρέασε σε σημαντικό βαθμό την 

μετέπειτα εξέλιξη και πορεία της βιολογίας.     
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1.2.1 Δυσκολίες μαθητών σχετικά με τη Ν-ΕΤ 

 

Το γεγονός ότι η νανοτεχνολογία ασχολείται με αντικείμενα στη κλίμακα από 1 

έως 100nm. Το γεγονός αυτό καθιστά δύσκολο  τους μαθητές να αντιληφθούν το 

μέγεθος των αντικειμένων ή την κλίμακα στην οποία βρίσκονται. Οι Tretter et al. 

(2006) ανέφεραν ότι οι μαθητές γυμνασίου αδυνατούσαν να τοποθετήσουν 

αντικείμενα  με βάση το μέγεθός τους στη σωστή σειρά (από τον μακρόκοσμο προς 

τον νανόκοσμο). Το παράδειγμα της Magana et al. (2012) θα μπορούσε να βοηθήσει 

τους μαθητές να κατανοήσουν με μεγαλύτερη ευκολία το μέγεθος και την κλίμακα 

της νανοτεχνολογίας. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα από την σύγκριση. 

Παραθέτοντας ένα παράδειγμα του μακρόκοσμου αρχικά, ότι ο άνθρωπος είναι 1000 

φορές μεγαλύτερος από το μυρμήγκι, θα δίναμε την δυνατότητα στους μαθητές να 

κατανοήσουν το μέγεθος στον μακρόκοσμο τον οποίο βλέπουν με γυμνό μάτι και 

στην συνέχεια θα τους παραθέταμε το παράδειγμα, ότι ένα βακτήριο είναι 1000 φορές 

μεγαλύτερο από το DNA συνδέοντας με αυτό τον τρόπο την κλίμακα και το μέγεθος 

του μακρόκοσμου με αυτές του μικρόκοσμου και του νανόκοσμου. 

Οι μαθητές, σύμφωνα με έρευνες θεωρούν ότι τα μικρότερα αντικείμενα που 

μπορούν να φανταστούν είναι αντικείμενα του μακρόκοσμου και του μικρόκοσμου, 

γεγονός που υποδεικνύει πόση προσπάθεια καλείται να κάνει ο εκπαιδευτικός για να 

καταφέρει να παρουσιάσει τον κόσμο του νάνο και στην συνέχεια να κάνει τους 

μαθητές να τον κατανοήσουν. Όσο ανεβαίνουμε τις τάξεις και κυρίως μετά την ΣΤ’ 

δημοτικού παρατηρούμε ότι οι απόψεις των μαθητών αλλάζουν και κατευθύνονται σε 

απαντήσεις του τύπου: άτομα, μόρια. Το γεγονός αυτό σε πρώτο βαθμό αποτελεί ένα 

θετικό βήμα, αλλά όταν στην συνέχεια κλήθηκαν να ταξινομήσουν ανάλογα με το 

μέγεθος το κύτταρο, το βακτήριο, το άτομο και το μόριο νερού, οι μαθητές απέτυχαν 

να τα ταξινομήσουν στη σωστή σειρά (Πέικος, Μάνου, Σπύρτου 2016). Ακόμα όταν 

τους ζητήθηκε να δώσουν σωστούς ορισμούς για τα άτομα τα μόρια και τα κύτταρα, 

δεν ήταν σε θέση να δώσουν τους σωστούς ορισμούς, πράγμα που δηλώνει ότι ο 

εκπαιδευτικός οφείλει να δώσει έμφαση στην κατανόηση των εννοιών αυτών από 

τους μαθητές, έτσι ώστε να είναι σε θέση να τους εξηγήσει με πιο αποτελεσματικό 

τρόπο τον τομέα της νανοτεχνολογίας (Πέικος κ.ά., 2016).  

Αρκετοί μαθητές ωστόσο είναι σε θέση να αποδώσουν μια μερικώς επιστημονική 

άποψη σχετικά με την νανοτεχνολογία. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο πρώτο 

συνθετικό της λέξης «νάνος» το οποίο βοηθά τα παιδιά να δηλώσουν ότι η 
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νανοτεχνολογία ασχολείται με κάτι μικρό, χωρίς όμως να προσδιορίζουν ακριβώς το 

μέγεθος των αντικειμένων που επεξεργαζόμαστε στον κόσμο του νάνο (Πέικος και 

συν., 2016). Αυτό μπορεί να θεωρηθεί φυσιολογικό, καθώς τα αντικείμενα που 

ανήκουν στον νανόκοσμο έχουν μεγέθη περίπου 10-9 και οι μαθητές του δημοτικού 

δεν είναι εξοικειωμένοι με τις δυνάμεις αυτές, διότι δεν τις έχουν διδαχθεί. Η 

αδυναμία τους να κατανοήσουν τις αρνητικές τιμές του 10 τους οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι με την βοήθεια του απλού μικροσκοπίου είναι σε θέση να 

παρατηρήσουν αντικείμενα που βρίσκονται στον μικρόκοσμο (βακτήρια, μικρόβια), 

αλλά και αντικείμενα που βρίσκονται στον νανόκοσμο (άτομα, ιούς). 

1.2.2 Διδασκαλία και μάθηση για το μέγεθος και την κλίμακα 

Σύμφωνα με τους Delgado et al. (2015) υπάρχουν τρόποι να προσδιορίσουμε το 

μέγεθος και την κλίμακα των αντικειμένων χωρίς να βασιζόμαστε απόλυτα στους 

αριθμούς και στις μαθηματικές γνώσεις. Η σειροθέτηση των αντικειμένων, από το 

μικρότερο στο μεγαλύτερο, με βάση το μέγεθός τους μας βοηθάει να δείξουμε ότι ένα 

αντικείμενο είναι μεγαλύτερο από ένα άλλο. Ακόμα η ταξινόμηση αντικειμένων με 

βάση το μέγεθος τους μας βοηθάει να τοποθετήσουμε μαζί αντικείμενα που έχουν 

παρόμοιο μέγεθος μεταξύ τους και αντικείμενα που είναι διαφορετικά σε σχέση με 

αυτά, σε άλλη ομάδα αντικειμένων. Ακόμα το σχετικό μέγεθος ενός αντικειμένου, 

προσδιορίζεται σε σχέση με ένα άλλο αντικείμενο, για παράδειγμα το DNA είναι 

περίπου όσο 20 άτομα άνθρακα (Delgado et al., 2015). Από την άλλη το απόλυτο 

μέγεθος, αναφέρεται στην ακριβή μέτρηση του αντικειμένου με τη βοήθεια κάποιας 

μονάδας μέτρησης, για παράδειγμα το DNA έχει διάμετρο 2 νανόμετρα. 

    Οι επιστήμονες γενικά τείνουν να εργάζονται με βάση την κλίμακα 

εστιάζοντας με αυτό τον τρόπο στην μικροκλίμακα, την νανοκλίμακα και την ατομική 

κλίμακα (Stevens et al., 2009). Για παράδειγμα, τα κύτταρα ανήκουν στη μικρο-

κλίμακα και η παρατήρηση και η μελέτη στον μικρόκοσμο, γίνεται με το οπτικό 

μικροσκόπιο. Με το οπτικό μικροσκόπιο μπορούμε να παρατηρήσουμε αντικείμενα 

με μέγεθος περίπου μέχρι 200nm. Από την άλλη, στη νανοκλίμακα συγκαταλέγονται 

αντικείμενα που έχουν μέγεθος από 1nm μέχρι 100nm και η παρατήρηση των 

αντικειμένων στον κόσμο αυτό γίνεται με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Σύμφωνα με τον 

ίδιο ερευνητή, η κλίμακα είναι σημαντική για την εξήγηση φαινομένων, καθώς οι 

άνθρωποι κατανοούν καλύτερα κάποιο φαινόμενο στην μακροκλίμακα, όπου 

παρατηρούν τα γεγονότα με τα μάτια τους. Αλλά, όσο ένα αντικείμενο πλησιάζει στη 
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νανοκλίμακα οι ιδιότητες που είχε στον μακρόκοσμο αλλάζουν με αποτέλεσμα να 

είναι πιο δύσκολο να κατανοηθούν τα φαινόμενα στον κόσμο αυτό. Γι΄ αυτό το λόγο, 

τονίζεται η αναγκαιότητα της κατανόησης του μεγέθους και της κλίμακας, ώστε οι 

μαθητές να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται την συμπεριφορά της ύλης στην 

νανοκλίμακα και να εξοικειωθούν με τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για να 

παρατηρήσουμε φαινόμενα στον νανόκοσμο.  

Οι Magana et al., (2012) δημιούργησαν ένα πίνακα στον οποίο καταγράφονται 5 

γνωστικές διαδικασίες με τα αντίστοιχα επίπεδά τους για την μάθηση του μεγέθους 

και της κλίμακας (πίνακας 1). 

Πίνακας 1: Oι γνωστικές διαδικασίες και τα αντίστοιχα επίπεδα κατανόησης του μεγέθους 

και της κλίμακας  (Μagana et al. 2012). 

Γνωστικές διαδικασίες Επίπεδα κατανόησης 

Γενίκευση (generalization) Ποιοτική κατηγοριοποιητική αντίληψη – 

μέγεθος 

Διάκριση (discrimination) Ποιοτική σχεσιακή αντίληψη – μέγεθος 

Λογική αναλογική σκέψη Ποιοτική αναλογική αντίληψη – μέγεθος 

Αριθμητική αναλογική σκέψη Ποσοτική αναλογική αντίληψη – κλίμακα 

Μαθηματική σκέψη Ποσοτική απόλυτη αντίληψη – κλίμακα 

 

Το μέγεθος και η κλίμακα αποτελούν βασικούς παράγοντες με βάση τους οποίους 

είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε διάφορους κόσμους πέρα από τον κόσμο που 

μπορούμε να τον διακρίνουμε με γυμνό μάτι (Magana et al., 2012). Βασιζόμενοι στο 

άρθρο της Magana (2012), παρατηρούμε ότι ενώ το μέγεθος αναφέρεται σε μια 

ποιοτική ιδιότητα ενός αντικειμένου, η κλίμακα αναφέρεται σε μια ποσοτική ιδιότητα 

ενός αντικειμένου, η οποία ορίζεται από μία συγκεκριμένη μονάδα μέτρησης. Ακόμα, 

οι Magana et al., (2012), έδωσαν μερικά παραδείγματά αναλογικής σκέψης σχετικά 

με το μέγεθος και την κλίμακα χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα αντικείμενα. Ένα 

παράδειγμα αναλογικής σκέψης σχετικά με το μέγεθος είναι η διαφορά στο ύψος ενός 

ανθρώπου σε σχέση με ένα μυρμήγκι, η οποία είναι περίπου ίδια με την διαφορά που 

έχει το μέγεθος ενός βακτηρίου σε σχέση με την διάμετρο μιας διπλής έλικας DNA. 
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Αντίθετα, ένα παράδειγμα μαθηματικής σκέψης θα ήταν το εξής: Το μήκος ενός 

μυρμηγκιού είναι περίπου 1.000 φορές μικρότερο από το ύψος ενός ανθρώπου και η 

διάμετρος μιας διπλής έλικας DNA είναι περίπου 1.000 φορές μικρότερη από το 

μέγεθος ενός βακτηρίου. 

   Οι Bryan et al. (2015) τονίζουν ότι οι έρευνες που έχουν γίνει για το μέγεθος και 

την κλίμακα εστιάζουν στις διαφορετικές εννοιολογικές προσεγγίσεις των μαθητών 

και πως αυτές ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία, τις καθημερινές εμπειρίες και την 

κουλτούρα. Η κατανόηση του μεγέθους, της κλίμακας και των εννοιών, έχει 

αποδειχθεί ότι είναι ευκολότερη σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (π.χ. μαθητές 

λυκείου), σε σχέση με άτομα μικρότερης ηλικίας (π.χ. μαθητές δημοτικού). Οι Tretter 

et al. (2006) βρήκαν ότι οι μαθητές του δημοτικού και του γυμνασίου ανέφεραν μόνο 

μια κατηγορία με τα αντικείμενα που ήταν μικρότερα από αυτούς, όπως για 

παράδειγμα «μικρά αντικείμενα» ενώ μαθητές λυκείου χώρισαν σε 3 κατηγορίες τα 

αντικείμενα που είναι μικρότερα από αυτούς «μικρά, πολύ μικρά και μικροσκοπικά». 

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, οι μαθητές δεν εκτιμούν σωστά το μέγεθος ενός 

αντικειμένου, ενώ παράλληλα δεν είναι σε θέση να προσδιορίσουν πόσο μικρότερο ή 

μεγαλύτερο είναι ένα αντικείμενο σε σχέση με αυτούς. Επιπλέον, όταν οι μαθητές 

αναφέρονται σε αντικείμενα του μακρόκοσμου οι εκτιμήσεις τους ήταν σχετικά 

ακριβής, αλλά όταν αναφέρονταν σε αντικείμενα του μικρόκοσμου και του 

νανόκοσμου η σωστή εκτίμηση του μεγέθους των αντικειμένων, μειωνόταν 

σημαντικά. Ένας παράγοντας στον οποίο μπορεί να οφείλεται η αδυναμία των 

μαθητών να προσδιορίσουν σωστά το μέγεθος των αντικειμένων, μπορεί να είναι η 

έλλειψη εμπειρίας τους σχετικά με τη χρήση μικροσκοπίων, με αποτέλεσμα οι 

μαθητές να μην έχουν εξοικειωθεί με τα όργανα αυτά και συνεπώς με την 

παρατήρηση μικροσκοπικών αντικειμένων (Tretter, 2006). Ακόμα, μαθητές 

δημοτικού, δυσκολεύονταν να κατανοήσουν την ύπαρξη αντικειμένων, που 

βρίσκονταν έξω από τα πλαίσια των καθημερινών τους εμπειριών και μερικές φορές 

το μικρότερο αντικείμενο που μπορούσαν να παρατηρήσουν το ταύτιζαν με το 

μικρότερο αντικείμενο που μπορούσαν να φανταστούν. Γι’ αυτό το λόγο 

παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές, ήταν σε θέση να ταξινομήσουν με μεγαλύτερη ευκολία 

αντικείμενα που μπορούσαν να κοιτάξουν, παρά αντικείμενα που δεν μπορούσαν να 

έχουν άμεση οπτική επαφή. Οι Tretter et al. (2006) σημείωσαν, ότι οι μαθητές 

δημοτικού και γυμνασίου ταξινόμησαν με μεγαλύτερη επιτυχία το μέγεθος 

αντικειμένων, συσχετίζοντας τα αντικείμενα μεταξύ τους, ενώ αντιμετώπισαν 
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δυσκολίες στον προσδιορισμό του ακριβούς μεγέθους τους.    

 Οι Stevens et al. (2009) διατύπωσαν κάποιους μαθησιακούς στόχους, που 

πρέπει να επιτευχθούν έτσι ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν ένα θεωρητικό υπόβαθρο 

για να είναι σε θέση να κατανοήσουν τα φαινόμενα που πραγματοποιούνται στη 

νανοκλίμακα. Ένα από τους στόχους που διατύπωσαν είναι ότι, οι μαθητές για να 

είναι σε θέση να κατανοήσουν το μέγεθος ενός αντικειμένου είναι απαραίτητο να 

μπορούν να το συγκρίνουν με ένα παρόμοιο αντικείμενο.  

Οι άνθρωποι γενικά, συνηθίζουν να χρησιμοποιούν αντικείμενα μέτρησης για 

να προσδιορίσουν το μέγεθος ενός αντικειμένου, όπως για παράδειγμα με την 

βοήθεια ενός χάρακα μπορούν να προσδιορίσουν το μήκος ενός αντικειμένου. Η 

εκτίμηση του σχετικού μεγέθους ενός αντικειμένου, αποτελεί μια ιδιαίτερη 

ικανότητα, η οποία μας βοηθάει να αποσπαστούμε εν μέρη από τον ποσοτικό 

μαθηματικό προσδιορισμό ενός αντικειμένου και να χρησιμοποιήσουμε έναν ποιοτικό 

τρόπο για την εκτίμηση του μεγέθους.  

Ο δεύτερος στόχος που διατυπώθηκε από τους Stevens et al. (2009) είναι, η 

κατανόηση ύπαρξης μικρότερων κόσμων, τους οποίους δεν μπορούμε να δούμε με 

γυμνό μάτι και για την παρατήρησή τους απαιτούνται διαφορετικά όργανα όπως το 

οπτικό μικροσκόπιο για τον μικρόκοσμο και το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο για τον 

νανόκοσμο. Κάθε ένας από τους κόσμους αυτούς έχει κάποια συγκεκριμένα 

αντικείμενα αναφοράς που μας βοηθάνε να προσδιορίσουμε την κλίμακα σε αυτούς 

τους κόσμους. Συχνά για την ευκολότερη κατανόηση του μεγέθους και της κλίμακας 

είναι σημαντικό να χωρίσουμε τα αντικείμενα που θέλουμε να μελετήσουμε σε 

«κόσμους». Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για να παρατηρήσουμε τα φαινόμενα 

και τα μοντέλα που δημιουργούμε για να εξηγήσουμε τη συμπεριφορά της ύλης, 

χαρακτηρίζουν τον κάθε κόσμο ξεχωριστά. Ακόμα, η χρήση αντικειμένων αναφοράς 

μας βοηθάνε να προσδιορίσουμε τον κάθε κόσμο ξεχωριστά, για παράδειγμα ο 

άνθρωπος αποτελεί αντικείμενο αναφοράς στον μακρόκοσμο. Ο μικρόκοσμος αφορά 

κυρίως τα κύτταρα, γεγονός που τα καθορίζει ως αντικείμενο αναφοράς αυτού του 

κόσμου και η παρατήρηση τους δεν μπορεί να γίνει χωρίς την βοήθεια των οπτικών 

μικροσκοπίων. Όσον αφορά τον νανόκοσμο, το αντικείμενο αναφοράς για τον κόσμο 

αυτό είναι η διπλή έλικα του DNA και τα αντικείμενα του κόσμου αυτού μπορούν αν 

παρατηρηθούν μόνο με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Αυτό συμβαίνει καθώς, τα 

αντικείμενα σε αυτό τον κόσμο έχουν μέγεθος από 1 έως 100 νανόμετρα και οι 

συμπεριφορά της ύλης σε αυτό τον κόσμο αρχίζει να είναι διαφορετική σε σχέση με 
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τον μακρόκοσμο. 

 Ο τρίτος μαθησιακός στόχος αναφέρει ότι, οι μαθητές πρέπει να καταλάβουν 

ότι το μέγεθος ενός αντικειμένου μπορεί να αναπαρασταθεί ποιοτικά και ποσοτικά 

και κάθε ένας από τους 2 τρόπους έχει κάποια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

ανάλογα με στον στόχο που έχει τεθεί. Για παράδειγμα τα αντικείμενα του 

νανόκοσμου είναι πολύ μικρά και για την περιγραφή του μεγέθους των αντικειμένων 

απαιτείται η χρήση των αρνητικών δυνάμεων του 10 για να μπορέσουμε να 

προσδιορίσουμε μαθηματικά το μέγεθος. Οι μαθητές φαίνονται να αποδίδουν 

καλύτερα με την βοήθεια της γραμμικής κλίμακας καθώς με αυτό τον τρόπο μπορούν 

να προσδιορίσουν μεγέθη τα οποία βρίσκονται και στους 3 «κόσμους» που 

αναφέραμε παραπάνω. 

 Τέλος, οι Stevens et al., (2009), σημειώνουν ότι, οι μαθητές πρέπει να 

καταλάβουν ότι οι αλλαγές στην κλίμακα μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο 

λειτουργίας και συμπεριφοράς των φαινομένων. Στη νανοκλίμακα η ύλη συχνά 

παρουσιάζει ιδιότητες που δεν σχετίζονται με αυτές που είχε στη μακροκλίμακα, 

καθώς τα μέταλλα χάνουν τις μεταλλικές τους ιδιότητες στη νανοκλίμακα.   
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2. Μέθοδος της έρευνας 

2.1 Διδακτική παρέμβαση 

 

Για την πραγματοποίηση της έρευνάς μας, χρειαστήκαμε την βοήθεια μιας 

εκπαιδευτικού γυμνασίου, η οποία είχε πραγματοποιήσει μια διδακτική παρέμβαση 

που αφορούσε τη διδασκαλία του περιεχομένου της Ν-ΕΤ. Η συγκεκριμένη 

εκπαιδευτικός είχε επιμορφωθεί σχετικά με τον τομέα της νανοτεχνολογίας στην 

Παιδαγωγική Σχολή Δημοτικής Εκπαίδευσης στη Φλώρινα, για να μπορέσει στην 

συνέχεια να πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση.  

2.2 Μέγεθος και κλίμακα στη διδακτική παρέμβαση 

Πλαίσιο παρέμβασης 

Η παρέμβαση ολοκληρώθηκε σε 8 διδακτικές ώρες από τις οποίες οι 4 ήταν 

για την προσέγγιση της κλίμακας μεγεθών και οι υπόλοιπες για την Νανοτεχνολογία. 

Στους μαθητές δόθηκε ερωτηματολόγιο πριν και μετά την παρέμβαση. Οι μαθητές 

ήταν σε ομάδες των 4 ατόμων και το σύνολο των ομάδων ήταν 5.  

1ο δίωρο: Μακρόκοσμος  

Οι μαθητές ενημερωθήκαν για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί και ποιοι 

είναι οι στόχοι παρέμβασης. Έγινε εισήγηση με χρήση παρουσίασης διαφανειών και 

πίνακα σχετικά με τον μακρόκοσμο. Αρχικά δόθηκε προφορικώς κείμενο και 

ζητήθηκε από τους μαθητές να αναπαραστήσουν με στυλό σε λευκό χαρτί ότι 

άκουσαν, σε δεύτερο χρόνο τους δόθηκε και γραπτώς το κείμενο ώστε να 

ολοκληρώσουν την αναπαράσταση. Μετά την συλλογή των έργων τους έγινε 

εισήγηση με ερωτοαπαντήσεις σχετικά με τα μεγέθη και τον τρόπο μέτρησης τους. 

Στην συνέχεια μοιράστηκε φύλλο εργασίας (ΦΕ) στις ομάδες και ζητήθηκε από τους 

μαθητές να βγουν στην αυλή του σχολείου να συλλέξουν αντικείμενα διαφορετικών 

μεγεθών και να τα αναπαραστήσουν σε αφίσα συμπληρώνοντας ταυτόχρονα και το 

φύλλο εργασίας (εικόνα 5). Οι μαθητές στο τέλος παρουσίασαν τα έργα τους ανά 

ομάδες και έγινε συζήτηση πάνω στις αναπαραστάσεις τους.     

Χρησιμοποιήθηκαν:   

● ΦΕ Αντικείμενα του Μακρόκοσμου 

● Παρουσίαση – 2 διαφάνειες (παράρτημα) 
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Εικόνα 5: Αναπαράσταση μακρόκοσμου 

2ο δίωρο: Μικρόκοσμος  

Εισήγηση με χρήση παρουσίασης, πίνακα και φύλλα πληροφοριών (ΦΠ).  Οι 

ομάδες είχαν λαπτοπ, παρακολούθησαν βίντεο και αρχεία που τους ζητήθηκε στο 

φύλλο εργασίας (ΦΕ). Το αντικείμενο προσέγγισης της κλίμακας του μικρόκοσμου 

ήταν το κύτταρο κρεμμυδιού (εικόνα 6) και 3 ομάδες πήραν το αντίστοιχο φύλλο 

εργασίας (ΦΕ) ενώ οι υπόλοιπες 2 ασχολήθηκαν με το φύλλο εργασίας που αφορούσε 

στα στόματα των φύλλων (εικόνα 7). Οι μαθητές εκτός από τα βίντεο και τα φύλλα 

πληροφορίας είχαν την εμπειρία να δουν σε μικροσκόπιο τα στόματα των φύλλων και 

κύτταρο κρεμμυδιού. Στην συνέχεια ζητήθηκε από τις ομάδες να αναπαραστήσουν σε 

αφίσα το αντίστοιχο αντικείμενο που παρατήρησαν στο μικροσκόπιο και ταυτόχρονα 

να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας (ΦΕ). Πριν να παρουσιάσουν οι μαθητές τα 

έργα τους ανά ομάδες έγινε διάλεξη και αναφορά στα Μοντέλα με την βοήθεια 

παρουσίασης. Στην συνέχεια παρουσίασαν τις αναπαραστάσεις που έφτιαξαν ανά 

ομάδες και έγινε συζήτηση πάνω στα έργα τους με άξονα τα χαρακτηριστικά των 

Μοντέλων που προβάλλονταν στην παρουσίαση.  

Χρησιμοποιήθηκαν:   

● 2 ΦΕ Αντικείμενα του Μικρόκοσμου 

● Παρουσίαση – 4 διαφάνειες  (παράρτημα) 

● 2 ΦΠ  

● 4 μικροσκόπια  

● Δείγμα κυττάρων 
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Εικόνα 6: Αναπαράσταση ενός μοντέλου κυττάρου κρεμμυδιού 

 

 

Εικόνα 7: Μοντέλο στομάτων φύλλων 

 

3ο & 4ο  δίωρο: Νανόκοσμος 

Για την εισαγωγή στην νανοκλίμακα έγινε χρήση παρουσίασης, πίνακα και 

φύλλα πληροφοριών (ΦΠ).  Παρουσιάστηκε με διάλεξη το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 

σε ΦΠ και πειραματίστηκαν οι μαθητές με την Κλίμακα κοπής (ΦΠ) κόβοντας 

χαρτάκια. Οι ομάδες είχαν λαπτοπ και παρακολούθησαν 2 βίντεο που τους ζητήθηκε 

στο φύλλο εργασίας (ΦΕ) ώστε να συμπληρώσουν τις δραστηριότητες. Στην 

τελευταία δραστηριότητα του ΦΕ έγινε ανακεφαλαίωση της κλίμακας των μεγεθών 

και στους τρεις κόσμους, η οποία συζητήθηκε στην ολομέλεια.  

Στην συνέχεια μελετήθηκαν οι ιδιότητες των υλικών στην κλίμακα του 

νανόκοσμου μέσω διάλεξης, παρουσίασης, επίδειξης και πειραματισμού. 

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε δυο ομάδες. Η μία ομάδα παρακολούθησε και 

πειραματίστηκε στον πάγκο εργαστηρίου με το Μοντέλο λειτουργίας νανοφίλτρου, 

κατασκευασμένο από την εκπαιδευτικό (εικόνα 8), έχοντας και το ΦΠ «Καθαρισμός 
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νερού με φίλτρα νανοπόρων». Οι υπόλοιποι μαθητές παρακολουθούσαν σε βίντεο την 

λειτουργία νανοφίλτρων. Στην συνέχεια οι ομάδες άλλαξαν και επαναλήφτηκε η 

διαδικασία. Οι μαθητές κλήθηκαν να συμπληρώσουν την αντίστοιχη δραστηριότητα 

στο φύλλο εργασίας (ΦΕ).  

 

Εικόνα 8: Μοντέλο νανόφιλτου 

Με διάλεξη έγινε η παρουσίαση του ΦΠ: Φαινόμενο του λωτού και 

παρακολούθησαν 2 βίντεο6. Σε ομάδες των 4 οι μαθητές πειραματίστηκαν με τις δύο 

επιφάνειες των φύλλων διαφόρων φυτών, χρησιμοποιώντας μια πιπέτα, έριξαν 

μερικές σταγόνες χρωματισμένου νερού και συμπλήρωσαν την αντίστοιχη 

δραστηριότητα στο φύλλο εργασίας (ΦΕ) έχοντας και το ΦΠ. Στην συνέχεια για 

διασκέδαση και περαιτέρω κατανόηση τα 8 κορίτσια του τμήματος βιωματικά 

αναπαράστησαν το φαινόμενο του Λωτού. Ακολούθησε συζήτηση.  

Με διάλεξη έγινε η παρουσίαση του ΦΠ: Φαινόμενο της σαύρας Gecko και 

παρακολούθησαν 1 βίντεο. Ακολούθησε επίδειξη της προσκόλλησης δυο επιφανειών 

με χρήση έντυπων τηλεφωνικών καταλόγων και συζήτηση για τις ιδιότητες των 

υλικών στην νανοκλίμακα και πως αυτές χρησιμοποιούνται από την τεχνολογία.  

                                                           
6 Τα βίντεο μπορούσαν να τα παρακολουθήσουν όσες φορές ήθελαν, ήταν διάρκειας ελάχιστων 

δευτερολέπτων  
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Χρησιμοποιήθηκαν:   

● 2 ΦΕ: Αντικείμενα του Νανόκοσμου & Οι ιδιότητες της νανοκλίμακας 

● Παρουσίαση – 3 διαφάνειες & την Κλίμακα μεγεθών 3 κόσμων 

● 5 ΦΠ  

● Υλικά για πειραματισμό και επίδειξη από τον πάγκο υλικών. 

● Μοντέλο λειτουργίας νανοφίλτρου  

 

Μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης και την συμπλήρωση των post 

ερωτηματολογίων δόθηκε στους μαθητές ένα poster με την κλίμακα των μεγεθών στα 

αντικείμενα που εξετάσαμε και τα έργα που κατασκευάστηκαν στην διάρκεια της 

παρέμβασης.  

Πίνακας 2: Πίνακας περιεχομένων μαθημάτων 

Διδακτικές 

ώρες 

Μαθήματα Περιεχόμενο των μαθημάτων 

1η Μακρόκοσμος Επεξεργασία αντικειμένων  

μακρόκοσμου και δημιουργία μοντέλων 2η Μακρόκοσμος 

3η Μικρόκοσμος Εξοικείωση με την κλίμακα του 

μικρόκοσμου και δημιουργία μοντέλων  4η Μικρόκοσμος 

5η Νανόκοσμος Παρουσίαση κλίμακας του νανόκοσμου 

και του μεγέθους των αντικειμένων του 6η Νανόκοσμος 

7η Νανόκοσμος 

8η Νανόκοσμος 

 

2.3 Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της έρευνας είναι η μελέτη της εξέλιξης των ιδεών μαθητών Γυμνασίου 

για το μέγεθος και την κλίμακα. Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής: 

Α) Βελτιώνεται η ικανότητα των μαθητών να ταξινομούν αντικείμενα τριών 

διαφορετικών κατηγοριών με κριτήριο το όργανο παρατήρησής τους; 

Β) Βελτιώνεται η ικανότητα των μαθητών να σειροθετούν αντικείμενα; 

 

2.4 Συμμετέχοντες 

Συμμετέχοντες της έρευνας είναι δεκαπέντε μαθητές πρώτης γυμνάσιου της 
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Δυτικής Μακεδονίας από τους οποίους δέκα ήταν αγόρια και πέντε ήταν κορίτσια.  

2.5 Μέσα συλλογής δεδομένων 

 Για την συλλογή των πληροφοριών που χρειαζόμασταν για να μελετήσουμε τις 

ιδέες των μαθητών για το μέγεθος και την κλίμακα, χρησιμοποιήσαμε ένα 

ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελείται από 11 ερωτήσεις. Το ερωτηματολόγιο 

αναπτύχθηκε σε προγενέστερη έρευνα (Πέικος, 2016).  

Πίνακας 3: Οι ερωτήσεις του  ερωτηματολογίου. 

1η ερώτηση: Ένας μαθητής διάβασε στο διαδίκτυο την λέξη νανοτεχνολογία και 

αναρωτήθηκε τι άραγε να σημαίνει. Προσπάθησε να του εξηγήσεις τι νομίζεις εσύ ότι είναι η 

νανοτεχνολογία. 

2η ερώτηση: Ποιο νομίζεις ότι είναι το μικρότερο αντικείμενο που υπάρχει;  

3η ερώτηση: Πως μπορείς να δεις το αντικείμενο που έγραψες; 

4η  ερώτηση: Ταξινόμησε τα παρακάτω αντικείμενα στα κουτιά με βάση το μέγεθος τους. 

5η ερώτηση: Με ποιο όργανο νομίζεις ότι μπορείς να δεις τα αντικείμενα του: (κουτί 1, κουτί 

2, κουτί 3)  

6η ερώτηση: Ταξινόμησε τα παρακάτω αντικείμενα από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο.  

7η ερώτηση: Δυο αδέρφια, αφού έπλυναν ένα κομμάτι λάχανο παρατήρησαν το εξής: «οι 

σταγόνες μόλις έπεφταν πάνω στο λάχανο γίνονταν στρογγυλές σαν μπίλιες» 

Για ποιο λόγο νομίζεις ότι μπορεί να συμβαίνει αυτό; 

8η ερώτηση: Φαντάσου ότι είσαι για ψάρεμα σε μια λίμνη με έναν φίλο σου. Έχεις ξεχάσει να 

πάρεις μαζί σου νερό και δεν υπάρχει κοντά κάποια βρύση με πόσιμο νερό. Μαζί σου όμως 

έχεις ένα μπουκάλι με νανόφιλτρο. Θα έπινες νερό από τη λίμνη χρησιμοποιώντας το 

νανόφιλτρο; 

Τι θα έλεγες στον φίλο σου για να του εξηγήσεις πως λειτουργεί το νανόφιλτρο; 

9η ερώτηση:  Γράψε μια πρόταση, την πιο ανιπροσωπευτική για σένα, που να περιέχει τη λέξη 

μοντέλο. 

10η ερώτηση: Παρακάτω βλέπεις μια κατασκευή που παριστάνει ένα μάτι. 

Σε τι νομίζεις ότι μας χρησιμεύει αυτή η κατασκευή; 

Πως θα ονόμαζες την παραπάνω κατασκευη; 

 

Από τις συγκεκριμένες ερωτήσεις επεξεργαστήκαμε την 4η και 5η που αφορά την 

ταξινόμηση και την 6η που σχετίζονταν με την σειροθέτηση. 
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Συγκεκριμένα δόθηκαν τα εξής αντικείμενα: μυρμήγκι, μπάλα ποδοσφαίρου, 

κύτταρο κρεμμυδιού, ερυθρό αιμοσφαίριο, άνθρωπος, DNA, ιός, πυρήνας κυττάρου. 

Οι μαθητές κλήθηκαν να τα τοποθετήσουν σε τρία κουτιά με βάση το μέγεθος τους. 

Έπειτα έπρεπε να αιτιολογήσουν γιατί τα τοποθέτησαν με αυτό τον τρόπο στα κουτιά 

και να γράψουν με ποιο όργανο νομίζουν ότι μπορούν να δούνε τα αντικείμενα που 

έγραψαν στα κουτιά. Σκοπός των ερωτήσεων 4 και 5 είναι η ανάδειξη ιδεών μαθητών 

όσον αφορά την ταξινόμηση. Συγκεκριμένα σχετίζεται με τη γνωστική διαδικασία της 

γενίκευσης, η οποία ενεργοποιείται προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα επίπεδα 

κατανόησης των μαθητών σχετικά με την ποιοτική κατηγοριοποιητική  αντίληψη 

(Πίνακας 1).  

Επίσης, δόθηκαν στους μαθητές ξανά κάποια αντικείμενα: κύτταρο κρεμμυδιού, 

DNA, μυρμήγκι, μπάλα ποδοσφαίρου, ιός, πυρήνας κυττάρου, αλλά αυτή τη φορά οι 

μαθητές έπρεπε να τα σειροθετήσουν από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο. Η 

ερώτηση 6 αφορά τη σειροθέτηση, η οποία σχετίζεται άμεσα με τη γνωστική 

διαδικασία της διάκρισης και μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τα επίπεδα 

κατανόησης των μαθητών σχετικά με την ποιοτική σχεσιακή αντίληψη (Πίνακας 1). 

Στις ερωτήσεις 4, 5 και 6 αξίζει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν αντικείμενα αναφοράς 

για τον κάθε κόσμο, δηλαδή υπάρχει ο άνθρωπος για τον μακρόκοσμο, το κύτταρο 

κρεμμυδιού για τον μικρόκοσμο και το DNA για τον νανόκοσμο. Με την βοήθεια 

αυτών των ερωτήσεων λοιπόν επεξεργαστήκαμε τις απαντήσεις που έδωσαν οι 

μαθητές και καταλήξαμε σε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα.  

2.6  Διαδικασία Συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων 

Το ερωτηματολόγιο δόθηκε 1 βδομάδα πριν και μια βδομάδα μετά από την 

παρέμβαση.  Ο χρόνος που χρειάστηκε να συμπληρωθεί  από τους μαθητές ήταν 

περίπου μισή ώρα. Αφού συλλέχθηκαν τα δεδομένα αποτυπώθηκαν σε ηλεκτρονική 

μορφή σε πίνακα excel ώστε να είναι πιο εύκολη και αποτελεσματική η επεξεργασία 

τους. Η μέθοδος ανάλυσης δεδομένων ήταν παραγωγική (διάγραμμα 1). Η 

παραγωγική ανάλυση δεδομένων γίνεται συνήθως για την επανεξέταση δεδομένων σε 

ένα καινούριο πλαίσιο (Catanzaro, 1988). Κατά την παραγωγική ανάλυση δεδομένων, 

δημιουργούμε μια φόρμα κατηγοριοποίησης, με βάση την οποία θα τοποθετήσουμε 

τα δεδομένα σε συγκεκριμένες κατηγορίες (Elo, 2007). Στη περίπτωση της δικής μας 

έρευνας για τη δημιουργία της φόρμας αυτής χρησιμοποιήσαμε τα επίπεδα 

κατανόησης από προηγούμενη εργασία (Σπύρτου, Πέικος και Μάνου,2016). 

https://docs.google.com/document/d/1ouCq_X_nseFlUl-dEF9kloT-TTFJ74SVWYaLoLaFQcQ/edit#heading=h.19c6y18
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Διάγραμμα 1: Τα στάδια ανάλυσης δεδομένων της έρευνας 
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3. Αποτελέσματα  

 

3.1 Αποτελέσματα ταξινόμησης-σειροθέτησης 

 

Βασιζόμενοι λοιπόν στο άρθρο της Σπύρτου και συν 2016 θα δημιουργήσουμε 3 

κατηγορίες και με βάση τα χαρακτηριστικά της κάθε κατηγορίας θα τοποθετήσουμε 

τις απαντήσεις των μαθητών. Στην πρώτη λοιπόν κατηγορία (Ε3), όσον αφορά την 

ταξινόμηση, θα τοποθετήσουμε τις απαντήσεις των μαθητών οι οποίοι έβαλαν όλα τα 

αντικείμενα σωστά στα κουτιά (κουτί 1:άνθρωπος, μυρμήγκι, μπάλα ποδοσφαίρου, 

κουτί 2: κύτταρο κρεμμυδιού, ερυθρό αιμοσφαίριο, πυρήνας κυττάρου, κουτί 3: DNA, 

ιός) και έγραψαν σωστά το όργανο παρατήρησης για το κάθε ένα κουτί ξεχωριστά 

(κουτί 1: μάτι, κουτί 2: μικροσκόπιο, κουτί 3: ηλεκτρονικό μικροσκόπιο). Στην 

δεύτερη κατηγορία (Ε2) τοποθετούμε τις απαντήσεις που έχουν όλα τα όργανα 

παρατήρησης σωστά και έχουν τοποθετήσει ένα αντικείμενο σε λάθος κουτί ή έχουν 

ξεχάσει να το τοποθετήσουν κάπου. Στην τρίτη κατηγορία (Ε1) υπάρχουν οι 

απαντήσεις που έχουν όλα τα όργανα παρατήρησης  σωστά αλλά έχουν τοποθετήσει 

τα αντικείμενα σε λάθος κουτιά ή έχουν ξεχάσει να τοποθετήσουν 2 τουλάχιστον 

αντικείμενα. Τέλος στην τέταρτη κατηγορία (Ε0) εντάσσουμε τις απαντήσεις των 

μαθητών οι οποίες έχουν τουλάχιστον ένα όργανο παρατήρησης λάθος, ανεξάρτητα 

εάν έχουν τοποθετήσει όλα τα αντικείμενα στα σωστά κουτιά. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 4 όλο το σύνολο των μαθητών ανήκει στην 

κατηγορία Ε0 πριν την παρέμβαση της καθηγήτριας, ενώ μετά την παρέμβαση 

παρατηρούμε μία μικρή αλλαγή, καθώς τρεις μαθητές έχουν αλλάξει τις απόψεις τους 

και έχουν δώσει απαντήσεις πιο κοντά στα επιστημονικά δεδομένα. Από τους 3 

αυτούς μαθητές, ένας τοποθετήθηκε στο Επίπεδο 1, ένας στο Επίπεδο 2 και ένας στο 

Επίπεδο 3. 

Χαρακτηριστική απάντηση για το Επίπεδο 0 

 Ένας μαθητής που βρίσκεται στο Επίπεδο 0, στην ερώτηση 4 που αφορούσε την 

ταξινόμηση αντικειμένων στα κουτιά, τοποθέτησε στο πρώτο κουτί τον άνθρωπο και 

την μπάλα ποδοσφαίρου, στο δεύτερο κουτί τοποθέτησε μαζί το μυρμήγκι και τον 

πυρήνα κυττάρου και στο τρίτο κουτί σημείωσε το κύτταρο κρεμμυδιού, το ερυθρό 

αιμοσφαίριο τον ιό και το DNA. Ο συγκεκριμένος μαθητής, νόμιζε ότι μπορεί να δει 

τα αντικείμενα που έγραψε στο πρώτο κουτί με γυμνό μάτι, τα αντικείμενα στο 

δεύτερο κουτί με την βοήθεια μεγεθυντικού φακού και τα αντικείμενα του τρίτου 
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κουτιού με τη χρήση του μικροσκόπιου. Παρατηρούμε ότι, έχει τοποθετήσει 3 

αντικείμενα (μυρμήγκι, κύτταρο κρεμμυδιού, ερυθρό αιμοσφαίριο) σε λάθος κουτιά 

και έχει κάνει λάθος σε 2 από τα όργανα παρατήρησης (μεγεθυντικός φακός, 

μικροσκόπιο).  

Χαρακτηριστική απάντηση για το Επίπεδο 1 

Ένας μαθητής, έδωσε απαντήσεις με βάση τις οποίες εντάσσεται στο Επίπεδο 1. 

Πιο συγκεκριμένα, τοποθέτησε στο πρώτο κουτί τον άνθρωπο, το μυρμήγκι και τη 

μπάλα ποδοσφαίρου, στο δεύτερο κουτί το κύτταρο κρεμμυδιού, το ερυθρό 

αιμοσφαίριο και το DNA, ενώ στο τρίτο κουτί τοποθέτησε τον πυρήνα κυττάρου και 

τον ιό. Όσον αφορά τα αντικείμενα παρατήρησης, ο μαθητής αποτύπωσε ότι μπορεί 

να δει τα αντικείμενα του πρώτου κουτιού με γυμνό μάτι, τα αντικείμενα του 

δεύτερου κουτιού με το μικροσκόπιο και τα αντικείμενα του τρίτου κουτιού με τη 

βοήθεια του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου. Παρ’ ότι είχε όλα τα όργανα παρατήρησης 

σωστά, είχε τοποθετήσει 2 αντικείμενα(DNA, πυρήνας κυττάρου)  σε λάθος κουτιά. 

Χαρακτηριστική απάντηση για το Επίπεδο 2 

 Στο Επίπεδο 2 ανήκουν οι απαντήσεις ενός μαθητή, ο οποίος τοποθέτησε τον 

άνθρωπο, τη μπάλα ποδοσφαίρου και το μυρμήγκι στο πρώτο κουτί, στο δεύτερο 

κουτί τοποθέτησε το κύτταρο κρεμμυδιού και το ερυθρό αιμοσφαίριο και στο τρίτο 

έγραψε τον ιό, το DNA και τον πυρήνα κυττάρου. Σημείωσε ότι τα αντικείμενα του 

πρώτου κουτιού μπορεί να τα παρατηρήσει με γυμνό μάτι, τα αντικείμενα του 

δεύτερου κουτιού μπορεί να τα δει με το μικροσκόπιο, ενώ τα αντικείμενα στο τρίτο 

κουτί μπορεί να τα δει μόνο με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Ο συγκεκριμένος 

μαθητής παρατηρούμε ότι είχε μόνο ένα λάθος στην ταξινόμηση των αντικειμένων 

στα κουτιά (πυρήνας κυττάρου) και τα όργανα παρατήρησης ήταν σωστά.  

Χαρακτηριστική απάντηση για το Επίπεδο 3 

Στο Επίπεδο 3 βρίσκεται ένας μαθητής ο οποίος, τοποθέτησε τον άνθρωπο, την 

μπάλα ποδοσφαίρου και το μυρμήγκι στο πρώτο κουτί, στο δεύτερο κουτί σημείωσε 

το κύτταρο κρεμμυδιού το ερυθρό αιμοσφαίριο και τον πυρήνα κυττάρου ενώ στο 

τρίτο κουτί έγραψε τον ιό και το DNA. Στα όργανα παρατήρησης ανέφερε ότι μπορεί 

να παρατηρήσει τα αντικείμενα του πρώτου κουτιού με γυμνό μάτι, τα αντικείμενα 

του κουτιού 2 με το μικροσκόπιο και τέλος τα αντικείμενα του τρίτου κουτιού με το 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Ο συγκεκριμένος μαθητής δεν έχει κάνει πουθενά λάθος 

και βρίσκεται πιο κοντά στον νανογραματισμό από τους συμμαθητές του.  
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Πίνακας 4: Αποτελέσματα ταξινόμησης 

Κατηγορία Αρχική μέτρηση Τελική μέτρηση 

Ε0 15 12 

Ε1 0 1 

Ε2 0 1 

Ε3 0 1 

 

Όσον αφορά την σειροθέτηση των αντικειμένων, όσον αφορά τη σειροθέτηση 

των αντικειμένων ακολουθώντας προηγούμενη έρευνα των Σπύρτου και συν 2016, 

χωρίζουμε τις απαντήσεις των μαθητών σε τέσσερις κατηγορίες. Στην πρώτη 

κατηγορία λοιπόν (Ε3), τοποθετούμε τις απαντήσεις των μαθητών οι οποίοι έχουν όλα 

τα αντικείμενα στη σωστή σειρά (μπάλα ποδοσφαίρου>μυρμήγκι>κύτταρο 

κρεμμυδιού>πυρήνας κυττάρου>ιός>DNA). Στην δεύτερη κατηγορία (Ε2) βρίσκονται 

οι απαντήσεις οι οποίες έχουν τον μακρόκοσμο και τον μικρόκοσμο στη σωστή σειρά 

(μπάλα ποδοσφαίρου>μυρμήγκι>κύτταρο κρεμμυδιού>πυρήνας κυττάρου). Στην 

τρίτη κατηγορία (Ε1) τοποθετούμε τις απαντήσεις των μαθητών οι οποίες έχουν μόνο 

σωστά τον μακρόκοσμο (μπάλα ποδοσφαίρου>μυρμήγκι). Τέλος, στην τέταρτη 

κατηγορία (Ε0) ανήκουν οι απαντήσεις που δεν έχουν σειροθετήσει σωστά τον 

μακρόκοσμο. 

Σύμφωνα με τον πίνακα 5 παρατηρούμε ότι πριν από την παρέμβαση οι μαθητές 

δεν ήταν σε θέση να σειροθετήσουν όλα τα αντικείμενα που τους δόθηκαν με τη 

σωστή σειρά και ότι ένα μεγάλο μέρος του δείγματος (11) μπορούσε να τοποθετήσει 

στη σωστή σειρά μόνο τα αντικείμενα του μακρόκοσμου (Ε1). Τα αποτελέσματα μετά 

από την  παρέμβαση μας δείχνουν ότι 6 μαθητές ήταν σε θέση να σειροθετήσουν με 

επιτυχία όλα τα αντικείμενα που τους δόθηκαν γεγονός που φανερώνει την 

αποτελεσματικότητα της παρέμβασης. 

Χαρακτηριστική απάντηση για το Επίπεδο 0 

Πιο συγκεκριμένα στο Επίπεδο 0 τοποθετήσαμε τις απαντήσεις ενός μαθητή ο 

οποίος, είχε σειροθετήσει τα αντικείμενα με τον εξής τρόπο: DNA> κύτταρο 

κρεμμυδιού> μυρμήγκι> μπάλα ποδοσφαίρου> ιός> πυρήνας κυττάρου. Στις 

απαντήσεις του συγκεκριμένου μαθητή παρατηρούμε ότι δεν έχει σειροθετήσει ούτε 
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τα αντικείμενα το μακρόκοσμου σωστά (μπάλα ποδοσφαίρου> μυρμήγκι) με 

αποτέλεσμα η απάντηση του να ενταχθεί στο Επίπεδο 0.  

Χαρακτηριστική απάντηση για το Επίπεδο 1 

 Στο Επίπεδο 1 ανήκει η απάντηση ενός μαθητή που σειροθέτησε τα αντικείμενα, 

τοποθετώντας με τον εξής τρόπο τα αντικείμενα: μπάλα ποδοσφαίρου> μυρμήγκι> 

πυρήνας κυττάρου> κύτταρο κρεμμυδιού> DNA> ιός. Παρατηρούμε ότι ο μαθητής 

έχει σειροθετήσει τα αντικείμενα του μακρόκοσμου σωστά αλλά στη συνέχεια δεν 

καταφέρνει να σειροθετήσει τα αντικείμενα του μικρόκοσμου και του νανόκοσμου με 

τη σωστή σειρά. 

Χαρακτηριστική απάντηση για το Επίπεδο 2 

 Στο Επίπεδο 2 εντάσουμε τις απαντήσεις των μαθητών που έχουν σειροθετήσει 

σωστά τα αντικείμενα του μακρόκοσμου και του μικρόκοσμου, αλλά όχι του 

νανόκοσμου. Για παράδειγμα ένας μαθητής απάντησε ότι: μπάλα ποδοσφαίρου> 

μυρμήγκι> κύτταρο κρεμμυδιού> πυρήνας κυττάρου> DNA> ιός. Στην συγκεκριμένη 

σειροθέτηση, ο μαθητής τοποθέτησε σε ανάποδη σειρά τα αντικείμενα του 

νανόκοσμου, DNA και ιό. 

Χαρακτηριστική απάντηση για το Επίπεδο 3 

 Τέλος, στο Επίπεδο 3 ανήκουν οι απαντήσεις των μαθητών που είχαν 

σειροθετήσει σωστά όλα τα αντικείμενα που τους είχαν δωθεί, δηλαδή οι απαντήσεις 

των μαθητών σε αυτό το επίπεδο ήταν οι εξής: μπάλα ποδοσφαίρου> μυρμήγκι> 

κύτταρο κρεμμυδιού> πυρήνας κυττάρου> ιός> DNA.   

Πίνακας 5: Αποτελέσματα σειροθέτησης 

Κατηγορία Αρχική μέτρηση Τελική μέτρηση 

Ε0 2 4 

Ε1 11 4 

Ε2 2 1 

Ε3 0 6 
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4. Συζήτηση 
 

 Όσον αφορά την ταξινόμηση τόσο πριν όσο και μετά την παρέμβαση οι απαντήσεις 

των μαθητών είναι στα χαμηλότερα επίπεδα. Για τη σειροθέτηση μπορούμε να πούμε ότι τα 

αποτελέσματα ήταν πιο θετικά, παρ’ όλα αυτά περισσότεροι από τους μισούς μαθητές ήταν 

στα χαμηλότερα επίπεδα. Αυτό υποθέτουμε ότι αποδίδεται στην μέθοδο διδασκαλίας 

που πραγματοποιήθηκε από την εκπαιδευτικό ή στις δραστηριότητες που 

υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια των διδακτικών ωρών. Σε προγενέστερη έρευνα που 

είχε πραγματοποιήσει ο Πέικος (2016), παρατηρούμε ότι έχει εστιάσει στο επίπεδο 

της ποιοτικής κατηγοριοποιητικής αντίληψης, μέσα από την ταξινόμηση 

αντικειμένων του μακρόκοσμου, μικρόκοσμου, νανόκοσμου και με κριτήριο το 

όργανο με το οποίο μπορούμε να παρατηρήσουμε τα αντικείμενα αυτά, 

παρουσιάζοντας παράλληλά και αντικείμενα αναφοράς για κάθε κόσμο ξεχωριστά 

(άνθρωπος, ερυθρό αιμοσφαίριο και το πλάτος τη κλίμακας του DNA). Ακόμα, στην 

ίδια έρευνα που πραγματοποιήθηκε, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση και στο επίπεδο της 

ποιοτικής σχεσιακής αντίληψης το οποίο προσεγγίζεται, μέσα από την σειροθέτηση 

αντικειμένων στη σωστή σειρά με βάση το μέγεθος τους. Η εκπαιδευτικός που 

ανέλαβε την διδακτική παρέμβαση, δεν έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο επίπεδο της 

ποιοτικής κατηγοριοποιητικής αντίληψης, καθώς με βάση τη περιγραφή της 

διδακτικής παρέμβασης παραπάνω, εντοπίζουμε ότι δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση 

στα όργανα παρατήρησης των «κόσμων» ούτε στα αντικείμενα που προσδιορίζουν 

τον κάθε «κόσμο». Στις έρευνες των Πέικου (2016) και Σπύρτου και συν (2016), 

παρατηρούμε ότι σε κάθε «κόσμο» σειροθετούνταν αντικείμενα ανάλογα με το 

μέγεθος τους και χρησιμοποιούνται ερωτήσεις όπως: «ποιο αντικείμενο χωράει μέσα 

σε ποιο, ώστε να αποφασίσω ότι είναι μικρότερό του;». Με αυτό τον τρόπο οι 

μαθητές μπορούσαν να κατανοήσουν με μεγαλύτερη ευκολία ποιο αντικείμενο είναι 

μικρότερο η μεγαλύτερο σε σχέση με κάποιο άλλο. Στη διδακτική έρευνα που έχουμε 

αναλάβει, δεν εντοπίζουμε κάποια παρόμοια διαδικασία, γεγονός που δηλώνει ότι οι 

μαθητές δεν είχαν σαφή εικόνα για το μέγεθος των αντικειμένων ώστε να είναι σε 

θέση να τα ταξινομήσουν και να τα σειροθετήσουν σωστά. Τέλος, στην ενότητα του 

νανόκοσμου, ο Πέικος (2016) και Σπύρτου και συν (2016) αφού παρουσίασαν 

οπτικοακουστικό υλικό σχετικά με αυτό τον «κόσμο», παρακίνησαν τους μαθητές να 

δημιουργήσουν μοντέλα αντικειμένων του νανόκοσμου και με βάση τα μοντέλα αυτά 

να τα συγκρίνουν μεταξύ τους. Αντίθετα, στη συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση 
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ναι μεν, παρουσιάστηκε πληροφοριακό υλικό σχετικά με το νανόκοσμο, αλλά οι 

μαθητές δεν δημιούργησαν μοντέλα αντικειμένων του νανόκοσμου, γεγονός που δεν 

τους επέτρεψε να εμπλακούν ενεργά στη διαδικασία μάθησης και να περιοριστούν σε 

ένα πιο παθητικό ρόλο, μέσα από τη συνεχή παρατήρηση οπτικοακουστικού υλικού.  

Γι’ αυτό το λόγο η έρευνα είναι σημαντικό να επαναληφθεί σε μεγαλύτερο δείγμα, 

βασιζόμενη όμως στην παρούσα έρευνα, που θα λειτουργήσει ως αρωγός για την 

εξαγωγή ερευνητικών υποθέσεων και αποτελεσμάτων. Τέλος, η μέθοδος διδασκαλίας 

και οι δραστηριότητες πρέπει να εξεταστούν με προσοχή, ώστε να εντοπιστούν 

πιθανές ελλείψεις και στη συνέχεια να προταθούν εκ νέου βελτιωτικές κινήσεις, όπου 

κριθεί αυτό αναγκαίο.  
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6. Παραρτήματα  

 

 

Παράρτημα 1 

Ερωτηματολόγιο αρχικής μέτρησης 

 

Ερωτηματολόγιο 

Ονοματεπώνυμο:____________________________ 

Ημερομηνία: ___________________________ 

Σχολείο: ____________________________ 

 

 

Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

E1. Ένας μαθητής  διάβασε στο διαδίκτυο την λέξη 

νανοτεχνολογία και αναρωτήθηκε τι άραγε να σημαίνει. 

Προσπάθησε να του εξηγήσεις   τι νομίζεις εσύ ότι είναι η 

νανοτεχνολογία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E2. Ποιο νομίζεις ότι 

είναι το        μικρότερο 

αντικείμενο που υπάρχει; 
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Γιατί έβαλες αυτά τα 

αντικείμενα στο 3ο κουτί; 

Απάντηση: 

 

Γιατί έβαλες αυτά τα 

αντικείμενα στο 2ο κουτί; 

Απάντηση: 

 

 

Γιατί έβαλες αυτά τα 

αντικείμενα στο 1ο κουτί; 

Απάντηση: 

 

                 

E3. Πώς μπορείς να δεις 

το αντικείμενο που 

έγραψες; 

 

 

E4. Ταξινόμησε τα παρακάτω αντικείμενα στα κουτιά με βάση 

το μέγεθός τους.  

 

Μυρμήγκι, μπάλα ποδοσφαίρου, κύτταρο κρεμμυδιού, ερυθρό 

αιμοσφαίριο, άνθρωπος, DNA, ιός, πυρήνας κυττάρου 

 

  1          2     3 

 

 

E5. Με ποιο όργανο νομίζεις ότι μπορείς να δεις τα αντικείμενα του: 

 

 

 

κουτιού 1  

κουτιού 2  

κουτιού 3  

 

E6. Τοποθέτησε τα παρακάτω αντικείμενα από το μεγαλύτερο 

προς το μικρότερο. 

 

 

 

 

Μπάλα ποδοσφαίρου, κύτταρο κρεμμυδιού, 

άνθρωπος, DNA, ιός, πυρήνας κυττάρου 
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E7. Δυο αδέρφια, αφού έπλυναν ένα κομμάτι παρατήρησαν το 

εξής: «οι σταγόνες μόλις έπεφταν πάνω στο λάχανο γίνονταν 

στρόγγυλες σαν μπίλιες» 

 

 

  

 

 

 

 

 

Για ποιο λόγο νομίζεις ότι μπορεί να συμβαίνει αυτό;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E8. Φαντάσου ότι είσαι για ψάρεμα σε μια λίμνη με έναν φίλο 

σου. Έχεις ξεχάσει να πάρεις μαζί σου νερό και δεν υπάρχει κοντά 

κάποια βρύση με πόσιμο νερό. Μαζί σου όμως έχεις ένα μπουκάλι 

με νανόφιλτρο. Θα έπινες νερό από την λίμνη χρησιμοποιώντας το 

νανόφιλτρο;  

 

 

 



47 
 

Αν έπινες, τι θα έλεγες στον φίλο σου για να του εξηγήσεις πως 

λειτουργεί το νανόφιλτρο;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E9. Γράψε μία πρόταση, την πιο αντιπροσωπευτική για σένα, 

που να περιέχει τη λέξη μοντέλο. 

 
 

 

 

 

 

 

 

E10. Παρακάτω βλέπεις μια κατασκευή που παριστάνει ένα μάτι. 
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Σε τι νομίζεις ότι μας χρησιμεύει αυτή η κατασκευή; 

 

 

 

 

 

 Πώς θα ονόμαζες την παραπάνω κατασκευή; 
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Παράρτημα 2 

 

Φύλλα πληροφοριών (ΦΠ) 

 

 

  

 

1 m (μέτρο) 

= 

1000mm 

(χιλιοστά)= 

1.000.000 μm 

(μικρά)= 

1.000.000.000 nm (νανόμετρα) 

 

  

  

Ιδιότητες Φαινόμενο ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Υδρόφιλη 

επιφάνεια 

Επιτρέπει το νερό να 

περνάει από τους 

νανοπόρους της 

Παγούρι που καθαρίζει το νερό 

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

HS9yoc5I 

Υδρόφοβη 

επιφάνεια 

Φαινόμενο Λωτού Κατασκευή αδιάβροχων επιφανειών 

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

8OR6W6WE 

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

mpyQlHYM 

https://www.youtube.com/watch?v=RMzHS9yoc5I
https://www.youtube.com/watch?v=RMzHS9yoc5I
https://www.youtube.com/watch?v=RMzHS9yoc5I
https://www.youtube.com/watch?v=RMzHS9yoc5I
https://www.youtube.com/watch?v=IPM8OR6W6WE
https://www.youtube.com/watch?v=IPM8OR6W6WE
https://www.youtube.com/watch?v=sCjmpyQlHYM
https://www.youtube.com/watch?v=sCjmpyQlHYM
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Αλλάζουν χρώμα 

τα υλικά 

Ο χρυσός γίνεται μπλε 

και μετά αόρατος 

Ενίσχυση ηλεκτρολογικών υλικών ώστε 

να μην σπάνε 

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

70ba1DByUmM 

Επιφάνεια 

προσκόλλησης 

Φαινόμενο σαύρας 

gecko 

Παραγωγή συνθετικού υλικού για 

εύκολη αναρρίχηση που απαιτείται σε 

επαγγέλματα 

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

cY7WfDTY 

  

Θυμάμαι το υπόμνημα και το όνομα «Μοντέλο:………………………..» 

Όταν  αναπαριστώ με: 

Στόχο 

•    Αντικείμενα (πέτρα) 

•    Ιδέα (όπως το σκέπτομαι σχήμα, χρώμα, μέγεθος) 

•    Γεγονός (λειτουργία στομάτων φύλλων) 

  

Σκοπό: 

Να περιγράψω – να εκφράσω όπως αντιλαμβάνομαι  τα 

•    Αντικείμενα 

•    Γεγονός 

  

Χρησιμότητα: 

•    Να δηλώσω πως σκέφτομαι και να Επικοινωνήσω 

  

  

Τότε  Δημιουργώ 

  

 ΜΟΝΤΕΛΑ με ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

  
●     Επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες όψεις ενός στόχου 

  

●     Απλοποιούν ή παραλείπουν 

  

●     Δεν αποτελούν πιστή αντιγραφή του στόχου 

  

●     Αξιολογούνται  Ανάλογα με το σκοπό ή/και με τα δεδομένα 

  

●     Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να μοντελοποιήσω ένα στόχο  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=70ba1DByUmM
https://www.youtube.com/watch?v=70ba1DByUmM
https://www.youtube.com/watch?v=uEYcY7WfDTY
https://www.youtube.com/watch?v=uEYcY7WfDTY
https://www.youtube.com/watch?v=uEYcY7WfDTY
https://www.youtube.com/watch?v=uEYcY7WfDTY

