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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Η παρούσα εργασία αναδεικνύει και περιγράφει τις ιδέες των μαθητών σχετικά με το 

φαινόμενο της σαύρας γκέκο, που έχει την ικανότητα να περπατάει σε οποιαδήποτε 

επιφάνεια αψηφώντας τη βαρύτητα. Συγκεκριμένα το φαινόμενο αυτό συσχετίζεται με ένα 

από τους πιο σύγχρονους κλάδους των επιστημονικών πεδίων. Ο κλάδος αυτός είναι 

γνωστός ως Νανοτεχνολογία/Νανοεπιστήμη, καθώς επικεντρωνόμαστε στη νανοδομή που 

υπάρχει στο πέλμα της σαύρας. Η νανοδομή προσφέρει, στη σαύρα, την ιδιότητα να 

σκαρφαλώνει σε κάθετες επιφάνειες αψηφώντας τη βαρύτητα.  Αρχικά παρουσιάζονται τα 

βασικά σημεία της Νανοεπιστήμης και της Νανοτεχνολογίας (Ν-ΕΤ) και έπειτα γίνεται λόγος 

για την αναγκαιότητα της ένταξης της Ν-ΕΤ στην υποχρεωτική εκπαίδευση καθώς και 

αναφορές στις διάφορες ιδέες των μαθητών για την NE-Τ και για την σαύρα Gecko. Στη 

συνέχεια, αναδεικνύουμε τα πλαίσια της διαδικασίας στα οποία κινήθηκε η έρευνα καθώς 

και τη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε. Επιπροσθέτως, παρουσιάζουμε και περιγράφουμε 

τις ιδέες 104ων μαθητών της ευρύτερης περιοχής της Φλώρινας για το πού νομίζουν ότι 

οφείλεται αυτή η ιδιαίτερη ικανότητα της σαύρας Gecko. Στο σημείο αυτό, καταγράφουμε 

τα αποτελέσματα της έρευνας τα οποία αναδεικνύουν τις επικρατέστερες ιδέες των 

μαθητών, δηλαδή ότι η σαύρα Gecko έχει νύχια ή βεντούζες προκειμένου να αναρριχάται 

στις κάθετες επιφάνειες. Τέλος αναφέρονται κάποιες προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.   

 

    

 

Λέξεις Κλειδιά: Νανοτεχνολογία/Νανοεπιστήμη, Ιδέες Μαθητών, Σαύρα Gecko. 
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ABSTRACT 

This study points out and describes students’ ideas about the Gecko effect, according to 

which the gecko lizard has the ability to walk in each surface defying the gravity. This 

phenomenon is correlated to one of the most modern areas in scientific fields as we focus 

on nanostructure which exists on the lizard’s foot. This area is known as Nanotechnology or 

Nanoscience. Nanostructures enable lizard to climb across surfaces defying the gravity. In 

the theoretical part we present the main points of Nanoscience and Nanotechnology and 

then we stress the necessity of the Nanoscience’s and Nanotechnology’s incorporation in 

the compulsory education. In addition, we present students’ ideas not only about 

Nanoscience and Nanotechnology but also about lizard Gecko effect. As far as the particular 

research, we point out procedure’s context and the methodology we followed. We present 

and describe the ideas of 104 primary students, of the broader area of Florina, concerning 

the gecko effect about where this special ability of lizard Gecko is down to. Findings indicate 

that primary students hold two dominant ideas about the ability of the gecko lizard to walk 

upside down to every surface: clutches and suckers. In the end, we evaluate our results as 

we focus as while as we suggest issues for further research. 

 

 

 

 

Keywords: Nanotechnology/Nanoscience, Students Ideas, Gecko Lizard  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ-ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 Η παρούσα πτυχιακή εργασία νοηματoδoτεί το τέλος των προπτυχιακών σπουδών μου στο 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης στην περιοχή της Φλώρινας. Πρόκειται για μία ερευνητική εργασία η οποία 

ερευνά τις ιδέες των μαθητών κάποιων σχολείων όπου βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή 

του νομού Φλώρινας για την προσκολλητική ιδιότητα της σαύρας Gecko η οποία «κρύβει» 

το μυστικό της στην κλίμακα του νάνο.   

  Αφορμή για την ενασχόλησή μου με τις φυσικές επιστήμες γενικότερα και 

ειδικότερα με το συγκεκριμένο φαινόμενο της νανοκλίμακας αποτέλεσε το μάθημα «Οι 

έννοιες της Φυσικής και οι αναπαραστάσεις τους» το οποίο παρακολούθησα στο πρώτο 

έτος στην παιδαγωγική σχολή καθώς και η ενασχόληση διάφορων φίλων/συμφοιτητών, οι 

οποίοι ασχολούνταν με τα φαινόμενα της ΝΕ-Τ και με ώθησαν και εμένα να ασχοληθώ με 

το συγκεκριμένο θέμα.  

  Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστώ θερμά την επιβλέπουσα Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια κυρία Άννα Σπύρτου, αρχικά για την ευκαιρία που μου έδωσε να συμμετάσχω 

στην ομάδα των φυσικών επιστημών και έπειτα για την πολύτιμη βοήθεια και καθοδήγησή 

της, με την οποία κατάφερα να εκπονήσω τη πτυχιακή μου εργασία. Επίσης την ευχαριστώ 

για τις γνώσεις που μου μετέδωσε όλα αυτά τα χρόνια της φοίτησής στο πανεπιστήμιο.  

  Εν, συνεχεία θα ήθελα να ευχαριστήσω τον υποψήφιο Διδάκτορα Λεωνίδα Μάνου 

καθώς και τη μεταπτυχιακή φοιτήτρια Κωνσταντίνα Σακελλάρη για τις γνώσεις και την 

βοήθεια που μου πρόσφεραν, αφιερώνοντας αρκετό από τον προσωπικό τους χρόνο στην 

καθοδήγησή  μου.  

  Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τα πρόσωπα των γονέων μου για την 

στήριξή τους σε κάθε βήμα της ζωής μου, για όσα μου έχουν προσφέρει αλλά και παρείχαν 

την δυνατότητα να σπουδάσω στο Τμήμα Δημοτική Εκπαίδευσης και να γίνω και εγώ με την 

σειρά μου ένας εκπαιδευτικός. Ακόμη θα ήθελα να ευχαριστήσω όλου μου τους φίλους η 

οποίοι μου συμπαραστάθηκαν όλον αυτόν τον καιρό που αφιέρωσα στη πραγμάτωση της 

παρούσας πτυχιακής εργασίας.  
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1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1.1 Τι είναι η Νανοεπιστήμη – Νανοτεχνολογία; (Ν-ΕΤ) 

Ήδη από το 1959  που η N-ET έκανε την πρώτη εμφάνιση της στον χώρο της 

επιστήμης οι επιστήμονες προσπαθούν να δώσουν έναν ορισμό για αυτό το 

καινοτόμο κομμάτι της τεχνοεπιστήμης. Απαριθμούμε αρκετά παραδείγματα 

ορισμών που έχουν δοθεί κατά καιρούς  από επιστήμονες αυτού του  χώρου. «Ο πιο 

σύντομος και ολοκληρωμένος είναι αυτός που δέχεται ότι η νανοτεχνολογία 

επικεντρώνεται στη δυνατότητα των μορίων, των ατόμων και των μακρομορίων να 

δημιουργούν νέες δομές με καινοτόμες ιδιότητες» (Mansoori, 2005) όπως αναφέρει 

ο Πέικος και συν, 2015).  

 Φυσικά, όταν αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο κλάδο είναι απαραίτητο να 

αναφέρουμε την κλίμακα στην οποία λαμβάνουν χώρα τα φαινόμενα. Η κλίμακα 

διαστάσεων είναι 1-100nm-νανόμετρα (το 1nm ισούται με 1 δισεκατομμυριοστό 

του μέτρου) και ο ορισμός αυτός εστιάζει στις επιδράσεις που έχει η διάσταση σε 

κάποια υλικά (Filipponi & Sutherland, 2010). Το 1nm έχει οριστεί να είναι το 

μικρότερο σημείο της νανοκλίμακας, για να αποφευχθεί η πιθανότητα να  

συμπεριλάβουμε στο πεδίο μελέτης του νάνο, άτομα ή γκρουπ ατόμων, που όπως 

είναι γνωστό ανήκουν σε μικρότερη κλίμακα. Ως ανώτερο σημείο της νανοκλίμακας 

ορίζονται τα 100nm και είναι ένα ρευστό όριο, καθώς υπάρχουν διάφορα 

αντικείμενα που σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν ακόμα και τα 200nm και 

ορίζονται ως νανοϋλικά (Filipponi & Sutherland, 2010).   

 Τι κάνει όμως το νάνο να ξεχωρίζει; Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση 

βρίσκεται στη νανοκλίμακα, τα αντικείμενα που παρουσιάζουν φαινόμενα και 

ιδιότητες τις οποίες δεν μπορούμε να τις παρατηρήσουμε όταν βρίσκονται σε 

μεγαλύτερη ή μικρότερη κλίμακα αντίστοιχα (οι ιδιότητες αυτές εξηγούνται ως 

κβαντικές ιδιότητες) (Filipponi & Sutherland, 2010). Για παράδειγμα, ο άργυρος όταν 

είναι στην μακροκλίμακα δεν είναι τοξικός, αλλά όταν βρίσκεται σε διαστάσεις 

νανοκλίμακας είναι ικανός να σκοτώνει ιούς, όταν έρχονται σε επαφή μαζί του. 

Επίσης άλλες ιδιότητες όπως το χρώμα,  η δύναμη, ο ηλεκτρισμός αλλάζουν όταν 

φτάνουν στο μέγεθος της νάνο κλίμακας (Jones et al., 2013).   

  Ένα δεύτερο στοιχείο, το οποίο κάνει την Ν-ΕΤ να ξεχωρίζει είναι ότι τα 
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νανοϋλικά μπορούν να κατασκευαστούν άτομο-άτομο, μια διαδικασία που 

ονομάζεται bottom up  και μπορεί να δώσει την δυνατότητα στον άνθρωπο να 

κατασκευάσει υλικά για ανάλογες χρήσεις αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό τις 

ιδιότητες των νανοϋλικών. (Filipponi & Sutherland, 2010).    

 Κάτι ακόμα που πρέπει να διευκρινιστεί είναι η διαφορά ανάμεσα στη 

νανοεπιστήμη και στη νανοτεχνολογία. Η νανοεπιστήμη μελετά ποια υλικά με μικρή 

διάσταση παρουσιάζουν καινούργια φυσικά φαινόμενα τα οποία εξαρτώνται από 

το μέγεθος και έχουν διαφορετικές ιδιότητες από τα αντικείμενα τις 

μακροκλίμακας, ενώ η νανοτεχνολογία είναι η πρακτική εφαρμογή της 

νανοεπιστήμης (βασίζεται στον χειρισμό, στον έλεγχο και στην ενσωμάτωση των 

ατόμων και των μορίων σε υλικά, δομές, συσκευές και συστήματα τα οποία 

βρίσκονται στην νανοκλίμακα) (Filipponi & Sutherland, 2010). 

1.2 H Ν-ΕΤ στην Φύση 

Η φύση πάντοτε αποτελούσε για την επιστήμη, ένα μέσο έμπνευσης για να 

προχωρήσει σε νέα επιτεύγματα τα οποία θα διευκόλυναν σε μεγάλο βαθμό τη 

καθημερινή ζωή των ανθρώπων και όχι μόνο. Στην προκειμένη περίπτωση της 

νανοεπιστήμης, η φύση δεν αποτελεί μόνο μέσο έμπνευσης αλλά και μέσο 

παραγωγής καθώς η ίδια παράγει φυσικά νανοϋλικά. Με τον όρο φυσικά νανοϋλικα 

εννοούμε τα υλικά που προέρχονται από το φυσικό, ζωικό, φυτικό και ορυκτό 

κόσμο, χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπου και έχουν ιδιαίτερες ιδιότητες εξαιτίας 

της έμφυτης νανοδομής τους.  

  Υπάρχουν ποικίλα παραδείγματα φυσικής νανοεπιστήμης  στον κόσμο γύρω 

μας. Ένα από αυτά είναι το φαινόμενο του λωτού, που διαθέτει την ιδιότητα του 

«αυτοκαθαρισμού» η οποία οφείλεται στην σούπερ υδροφοβικότητα. Αυτό 

συμβαίνει εξαιτίας της δομής της επιφάνειας του φύλλου του αλλά και των 

επιδερμικών κυττάρων, των οποίων η επιφάνεια είναι καλυμμένη με κρυστάλλους 

κεριού (wax crystals) οι οποίοι απωθούν το νερό (Filipponi & Sutherland, 2010).   

         Άλλο παράδειγμα είναι ο ιστός της αράχνης, ο οποίος χαρακτηρίζεται από την 

ισχυρή αντοχή και δύναμή του αφού είναι πέντε φορές δυνατότερος από ένα 

κομμάτι ατσαλιού του ίδιου βάρους (Filipponi & Sutherland, 2010). Αυτή η 
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ιδιαιτερότητα του ιστού οφείλεται στην σύνθεσή του, που αποτελείται από 

πρωτεΐνες, των οποίων η οργάνωση βρίσκεται στη νανοκλίμακα (Filipponi & 

Sutherland, 2010).   

  Ακόμη τα φτερά συγκεκριμένων εντόμων εντάσσονται στη φυσική 

νανοεπιστήμη, καθώς το χρώμα που διακρίνουμε πάνω τους οφείλεται στην 

ιδιαίτερη νανοδομή τους, η οποία δρα σαν πλέγμα περίθλασης. Τα οπάλια είναι  

ορυκτοί πολύτιμοι λίθοι οι οποίοι εμφανίζουν ιριδισμούς του ουράνιου τόξου. 

Οφείλουν τα χρώματά τους σε σφαίρες πυριτίου που βρίσκονται στη νανοκλίμακα 

και έχουν ομοιόμορφο μέγεθος και είναι τοποθετημένα σε στρώματα  (Filipponi & 

Sutherland, 2010).  

  Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι στη φύση γύρω μας υπάρχουν πολλά 

παραδείγματα που σχετίζονται με την κλίμακα του νάνο και έχουν αξιοθαύμαστες 

και ιδιαίτερες δυνατότητες όπως είναι αυτή του λωτού (υδροφοβικότητα). Ο λωτός 

ενέπνευσε τους επιστήμονες να κατασκευάσουν διάφορες υδροφοβικές επιφάνειες 

είτε για να προστατεύουν διάφορα αντικείμενα από την πιθανόν διάβρωση που θα 

προκαλούσε το νερό είτε για τον αυτοκαθαρισμό τους).   

  Η σαύρα γκέκο (σαμιαμίδι) έχει την δυνατότητα να σκαρφαλώνει σε τοίχους 

και ταβάνια αψηφώντας τη βαρύτητα. Η ικανότητά της αυτή δεν οφείλεται στην 

ύπαρξη κάποιας κολλώδη ουσίας αλλά σε πολυάριθμες ηλεκτρικές δυνάμεις (Wan 

Der Vals Forces). Παρατηρώντας λοιπόν οι επιστήμονες την ιδιαίτερη περίπτωση της 

σαύρας γκέκο κατάφεραν να κατασκευάσουν διάφορες συσκευές που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και να βελτιώσουν τη καθημερινή ζωή του ανθρώπου, όπως είναι 

μια αυτόματη συσκευή καθαρισμού τζαμιών έως και τη μετακίνηση αντικειμένων 

στο διάστημα με μεγάλη ευκολία.  
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Εικόνα 1: Δομή του ποδιού της σαύρας Γκέκο μέσα από σταδιακές μεγεθύνσεις. 
Στο πρώτο μέρος της εικόνας παρατηρούμε το πόδι της σαύρας ενώ παράλληλα μπορούμε 
να διακρίνουμε τις κορυφογραμμές που υπάρχουν σε αυτό. Στην αμέσως επόμενη εικόνα 
(Βλέπε Εικόνα 2) τα νανοτριχίδια που υπάρχουν στο πέλμα της και τέλος στη τελευταία 
εικόνα (Βλέπε Εικόνα 3) παρουσιάζονται οι σπάτουλες που υπάρχουν στην κορυφή του 
κάθε νανοτριχιδίου.  
Πηγή: 
https://www.google.gr/search?q=gecko+feet+microscope&biw=1360&bih=662&source=lnm
s&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjMuezk283PAhUKbRQKHeCkD3sQ_AUIBigB#imgrc=e4PIgH
DbL-btPM%3A 

 

 Πιο συγκεκριμένα, η σαύρα Gecko αποτελεί ένα παράδειγμα της νανοτεχνολογίας 

στην φύση που έχει ελκύσει κατά πολύ το ενδιαφέρον των μελετητών, της 

επιστήμης και των τεχνολόγων εξαιτίας της μοναδικής ικανότητας που διαθέτει να 

περπατά σε κάθε είδους επιφάνεια (λεία, τραχιά ή γυάλινη) και ως προς 

οποιαδήποτε κατεύθυνση (Σακελλάρη, 2016). Η ικανότητα του σαμιαμιδιού  

αποτελεί έμπνευση για την κατασκευή διαφόρων τεχνολογικών επιτευγμάτων, 

(μηχανημάτων) τα οποία διευκολύνουν την ζωή του ανθρώπου στην 

καθημερινότητά όπως είναι τα gecko pad τα οποία χρησιμεύουν στην στήριξη 

αντικειμένων σε κάθετες επιφάνειες καθώς  και σε διάφορους άλλους τομείς όπως 

εδικά γάντια που χρησιμοποιούν εργάτες οικοδομών για την καλύτερη στήριξη 

τους.  Για να αντιληφθούμε το πώς λειτουργούν αυτά τα επιτεύγματα θα πρέπει να 

μελετήσουμε τη δομή του ποδιού της σαύρας και συγκεκριμένα το σημείο των 

https://www.google.gr/search?q=gecko+feet+microscope&biw=1360&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjMuezk283PAhUKbRQKHeCkD3sQ_AUIBigB%23imgrc=e4PIgHDbL-btPM%3A
https://www.google.gr/search?q=gecko+feet+microscope&biw=1360&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjMuezk283PAhUKbRQKHeCkD3sQ_AUIBigB%23imgrc=e4PIgHDbL-btPM%3A
https://www.google.gr/search?q=gecko+feet+microscope&biw=1360&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjMuezk283PAhUKbRQKHeCkD3sQ_AUIBigB%23imgrc=e4PIgHDbL-btPM%3A
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δαχτύλων, καθώς εκεί βρίσκεται το μυστικό της «ακροβασίας» της σε οποιαδήποτε 

επιφάνεια 

 

Εικόνα 2: Στα δεξιά η σαύρα Gecko και το πόδι της έτσι όπως φαίνεται με γυμνό μάτι και 

αριστερά αναπαριστώνται τα «spatula» και τα «setae» έτσι όπως φαίνονται με τη βοήθεια 

του ηλεκτρονικού μικροσκόπιου .  

Πηγή: http://www.wallstreetotc.com/wp-content/uploads/2014/08/gecko_foot_so09.jpg

    

  

 Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη λειτουργία του 

προσκολλητικού συστήματος της σαύρας Gecko. Το περιβάλλον είναι ένας 

σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την δυνατότητα προσκόλλησης του 

σαμιαμιδιού. Η επιλογή της σαύρας Gecko να κατοικεί σε ένα συγκεκριμένο 

περιβάλλον που διέπεται από  ένα συγκεκριμένο κλίμα, πιθανόν να οφείλεται στα 

πλεονεκτήματα που προσδίδει αυτό στο προσκολλητικό σύστημα της σαύρας 

(Autumn el., 2002). Για τον λόγο αυτό οι σαύρες οι οποίες ζουν σε τροπικά 

περιβάλλοντα ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν διάφορες μεταβλητές όπως είναι οι 

υγρές επιφάνειες ή η υγρασία που ενδεχομένως να επηρεάζουν την λειτουργία του 

προσκολλητικού συστήματος. Ο τρόπος όμως που οι συνθήκες αυτές επηρεάζουν 

την συγκεκριμένη ιδιότητα της σαύρας δεν είναι ιδιαίτερα κατανοητός (Stark et 

al.,2012).   

http://www.wallstreetotc.com/wp-content/uploads/2014/08/gecko_foot_so09.jpg
http://www.wallstreetotc.com/wp-content/uploads/2014/08/gecko_foot_so09.jpg
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Εικόνα 3: Η εικόνα προβάλει τα lamae που βρίσκονται στο πέλμα της σαύρας όπως 
ακριβώς φαίνονται με γυμνό μάτι.   

Πηγή: 
https://smediacacheak0.pinimg.com/originals/22/bc/6c/22bc6c70c9f1120b30d5c0be8e4e1
b88.jpg 

 

  Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από τους Pesika και τους συνεργάτες 

(Pesika et al., 2009) έδειξαν πως όσο περισσότερο αυξάνεται η ατμοσφαιρική 

υγρασία καθώς και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τόσο πιο αποδοτικό γίνεται 

το προσκολλητικό σύστημα της Gecko, ενώ αντίθετα σε σχετικά χαμηλές 

θερμοκρασίες δεν είναι τόσο αποδοτικό. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό βρίσκεται στα 

υποστρώματα που υπάρχουν στο πόδι του σαμιαμιδιού και συγκεκριμένα στα 

«setae». Όταν η θερμοκρασία είναι ιδιαίτερα υψηλή τα setae γίνονται πιο 

εύκαμπτα από ότι είναι φυσιολογικά και καλύπτουν μεγαλύτερη έκταση στην 

επιφάνεια και όπως είναι φυσικό όσο μεγαλύτερη είναι  η επιφάνεια προσκόλλησης 

τόσο πιο καλά επιτυγχάνεται η διαδικασία (Puthoff et al. 2010, Prowse et al, 2011). 

Επιπροσθέτως, έρευνες έχουν δείξει πως τα setae  που υπάρχουν στο σημείο του 

ποδιού της σαύρας δεν αποκτούν ευκαμψία παρά μόνο όταν η σχετική 

ατμοσφαιρική υγρασία του περιβάλλοντος ξεπεράσει το 80% (Pattie et al., 2007, 

Huber et al., 2008 & Prowse et al., 2011).  
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Εικόνα 4: Τα «setae» που υπάρχουν στα πόδια της σαύρας με τη βοήθεια του 

ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σε επίπεδο της νανοκλίμακας.   

Πηγή: http://www.fabsreptiles.co.uk/images/9-gecko-foot-pads-ted-kinsman.jpg 

 

  Στη δομή των δαχτύλων της σαύρας υπάρχουν πολυάριθμες κορυφογραμμές 

οι οποίες ονομάζονται «lamellae» (Βλέπε Εικόνα 1 & 5) και κάθε κορυφογραμμή 

διαθέτει πλήθος από φυσικά μικροσκοπικά τριχίδια, φτιαγμένα από κερατίνη τα 

οποία ονομάζονται «setae» (Εικόνα 1) και έχουνε «πάχος 10 φορές λεπτότερα από 

την ανθρώπινη τρίχα» (Σακελλάρη, 2016) (μήκος 100 μm και διάμετρος 5μm) 

(Filipponi & Sutherland, 2010). Υπάρχουν περίπου μισό εκατομμύριο από αυτά τα 

τριχίδια σε κάθε πόδι της σαύρας. Το κάθε τριχίδιο «setae» υποδιαιρείται σε 

χιλιάδες προεξοχές που ονομάζονται σπάτουλες «spatula» (Βλέπε   & 3) οι οποίες 

είναι απίστευτα ελαστικές και έχουν μήκος 200nm (Filipponi & Sutherland, 2010).

 Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Berkeley, Robert Full ο οποίος μελέτησε την 

περίπτωση του σαμιαμιδιού υποστήριξε πως δημιουργούνται διαμοριακές 

δυνάμεις Van der Waals μεταξύ των «Spatulae» και τις επιφάνειας στην οποία 

βρίσκεται η σαύρα (Autumn et al. 2002). Οι δυνάμεις αυτές ονομάζονται 

διαμοριακές καθώς «δημιουργούνται από την επαγόμενη πόλωση των μορίων» 

http://www.fabsreptiles.co.uk/images/9-gecko-foot-pads-ted-kinsman.jpg
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(Σακελλάρη, 2016). Φυσικά στο μακρόκοσμο οι δυνάμεις αυτές δεν είναι ιδιαίτερα 

δυνατές. Αν όμως τις προσεγγίσουμε στον μικρόκοσμο και στον νανόκοσμο γίνονται 

ιδιαίτερα δυνατές και σε συνδυασμό με το πλήθος των «spatula» που υπάρχουν στο 

πόδι του σαμιαμιδιού, μπορούν να κρατήσουν ολόκληρο το βάρος του σώματός του 

μόνο με το ένα δάχτυλο προσκολλημένο σε μία επιφάνεια. Η πολύ στενή επαφή 

των spatula με την επιφάνεια κρίνεται απαραίτητη ώστε η διαδικασία της 

προσκόλλησης να επιτυγχάνεται (Autumn et all., 2000 & Gravish et al., 2008).  

 

Εικόνα 5: Η υδροφοβικότητα στο πόδι της σαύρας Γκέκο. Η σταγόνα του νερού δεν 
«σπάει» πάνω στα τριχίδια κερατίνης της σαύρας.  

Πηγή: http://jeb.biologists.org/content/215/17/3080 

  

 Μια ακόμη ιδιαιτερότητα που κρύβεται στο πόδι της σαύρας γκέκο είναι η 

σούπερ υδροφοβικότητα (Βλέπε Εικόνα 6 & 5) (Liu et al., 2012 όπως αναφέρεται 

στην Σακελλάρη, 2016) η οποία της δίνει τη δυνατότητα του αυτοκαθαρισμού  

(Autumn et al., 2008, European Commission, 2012, Stark, 2012, Menguc, 2014 & 

Cutkosky, 2015 όπως αναφέρεται στην Σακελλάρη, 2016). Ακόμα και αν τα πόδια 

της καλυφτούν από λάσπη, χώμα κτλ δεν έχει να κάνει τίποτε άλλο παρά μόνο 

μερικά βήματα μέχρις ότου φύγει και το παραμικρό ίχνος βρωμιάς από πάνω τους.

 Τα φαινόμενα που αναφέρθηκαν και εν μέρει αναλύθηκαν αποτελούν ένα μικρό 
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δείγμα της νανοτεχνολογίας στη φύση. Υπάρχουν ακόμα εκατοντάδες  περιπτώσεις 

της NE-T που είτε τα εκμεταλλευόμαστε στην φυσική τους κατάσταση, είτε 

μελετάμε τις ιδιότητες τους για να αναπτύξουμε νέα τεχνολογικά επιτεύγματα.  

 

Εικόνα 6: Βλέπουμε τη  σαύρα Γκέκο να περπατά πάνω σε μια ακάθαρτη επιφάνεια. Ενώ 

στο μικρό παράθεμα παρατηρούμε πως τα πόδια της παραμένουν πεντακάθαρα.  
Πηγή: http://jeb.biologists.org/content/215/17/3080. 

 

  

http://jeb.biologists.org/content/215/17/3080
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1.3 Γιατί να ενταχθεί η N-ET στο σχολείο   

«Διάφοροι οργανισμοί ανά τον κόσμο όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενθαρρύνουν 

την «ανάπτυξη μίας κοινωνίας όπου το κοινό, οι επιστήμονες, οι οικονομικοί 

παράγοντες και οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής θα πραγματεύονται με 

ευχέρεια και άνεση θέματα που συνδέονται με τη νανοτεχνολογία και τη 

νανοεπιστήμη» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2005 σελ 9-10 όπως αναφέρεται στο Μάνου 

& Σπύρτου (2013).  

 Δεδομένου αυτής της προόδου πρέπει να εντάξουμε την Ν-ΕΤ στο 

εκπαιδευτικό μας σύστημα έτσι ώστε  η κοινωνίας μας να αποτελείται  από 

εγγράμματους πολίτες στο περιεχόμενο αυτό (Stevens et al. 2009), δηλαδή πολίτες 

που θα γνωρίζουν τις δυνατότητες καθώς και τους κινδύνους που κρύβει ο 

συγκεκριμένος κλάδος της επιστήμης και της τεχνολογίας. Ως εκ τούτου οι μαθητές 

πρέπει να αναπτύξουν αναπτύξουν «νανο-γραμματισμό» (Nano-literacy) (Leherto, 

2010) για να χειρίζονται θέματα βασισμένα στη συγκεκριμένη επιστήμη, σχετικά με 

την καθημερινή ζωή και την κοινωνία. Οι «νανο-εγγράμματοι πολίτες θα πρέπει να 

γνωρίζουν τις βασικές θεμελιώδεις έννοιες που χαρακτηρίζονται ως «Μεγάλες 

Ιδέες- Big Ideas» ,οι οποίες είναι σημαντικές ώστε να μπορούμε να κατανοήσουμε 

όσον δυνατόν καλύτερα την καινοτόμα αυτή τεχνοεπιστήμη (Stevens et al., 2009). 

Οι έννοιες αυτές είναι:  

1) Μέγεθος και κλίμακα: Θα πρέπει να μάθουν οι πολίτες να εκτιμούν και να 

συγκρίνουν μεγέθη διάφορων αντικειμένων σε όλες της κλίμακες και όχι μόνο στο 

επίπεδο της μακροκλίμακας και τις μικροκλίμας.  

2) Δομή της ύλης: Στο συγκεκριμένο βήμα θα πρέπει να μελετηθεί από την μια 

πλευρά, η συμπεριφορά των υλικών και από την άλλη ο τρόπος που τα άτομα 

συνδέονται μεταξύ τους. Για παράδειγμα υλικά όπως είναι ο γραφίτης, και το 

διαμάντι. 

3) Ιδιότητες που εξαρτώνται από το μέγεθος:  Στο παρόν βήμα μελετώνται οι 

ιδιότητες ενός υλικού, που μπορούν να μεταβάλλοντα ανάλογα με το μέγεθος και 

την κλίμακα που βρίσκεται το υλικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι, όταν ένα 
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υλικό αγγίζει την νανοκλίμακα παρουσιάζει κάποιες διαφορετικές ιδιότητες από 

αυτές που είχε σε άλλη κλίμακα όπως η μακροκλίμακα. 

4) Δυνάμεις και αλληλεπιδράσεις: Οι θεμελιώδης δυνάμεις που επηρεάζουν σε 

μεγάλο βαθμό την συμπεριφορά της ύλης είναι: η βαρυτική, η ηλεκτρομαγνητική 

και η πυρηνική. Η βαρυτική δύναμη επηρεάζει περισσότερο τα αντικείμενα που 

ανήκουν στον μακρόκοσμο, η ηλεκτρομαγνητική δύναμη κυριαρχεί στον επίπεδο 

της νανοκλίμακας  και η πυρηνική ελέγχει τη διάσπαση των ατόμων στην υπο-

ατομική κλίμακα.  

5) Αυτό-Οργάνωση: Θεωρείται η διαδικασία κατά την οποία δημιουργούνται οι 

κατάλληλες συνθήκες και τα άτομα και τα μόρια σχηματίζουν δομές χωρίς 

εξωτερική παρέμβαση. 

6) Όργανα και μετρήσεις: Τα όργανα και οι μετρήσεις αποτελούν σημαντικούς 

παράγοντες αφενός για την διεξαγωγή μιας έρευνας ή μελέτης και αφετέρου για 

την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Για ανακάλυψη του ηλεκτρονικού 

μικροσκοπίου έδωσε την δυνατότητα κατανόησης των φαινομένων που βρίσκονται 

σε μικρότερες διαστάσεις από αυτές που μπορεί να «δει» το οπτικό μικροσκόπιο. 

7) Μοντέλα και προσομοιώσεις: Τα μοντέλα δίνουν την δυνατότητα στο μελετητή 

να κατανοήσει καλύτερα φαινόμενα. Για παράδειγμα επειδή τα νανοσωματίδια 

βρίσκονται σε πολύ μικρό μέγεθος, τα μοντέλα βοηθάνε στην πρόβλεψη και 

εξήγηση των φαινομένων της νανοκλίμακας. 

8) Ν-ΕΤ και κοινωνικές, ηθικές και νομικές επιπτώσεις: Ως καινοτόμος κλάδος η Ν-

ΕΤ προσδοκάται ότι θα επιφέρει τρομερές αλλαγές στην καθημερινότητα 

παρέχοντας λύσεις για ζητήματα τα οποία δεν ήταν δυνατό να δοθεί λύση 

νωρίτερα. Από την άλλη πλευρά όμως ο συγκεκριμένος κλάδος γεννά πολλά 

ερωτήματα και προβληματισμούς για τις επιπτώσεις των τεχνολογικών 

επιτευγμάτων.    

9) Κβαντικά φαινόμενα: Στα επίπεδα της νανοκλίμακας παρουσιάζεται η ανάγκη 

για την συμμετοχή της κβαντικής μηχανικής ώστε να μπορέσει να εξηγήσει την 

αλληλεπίδραση μεταξύ των σωματιδίων αλλά και της ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας (Stevens et al., 2009).  
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    Θεωρείται λοιπόν χρέος της κοινωνίας να παράγει νανοεπιστήμονες και 

νανοτεχνολόγους οι οποίοι θα καταστήσουν την Ν-ΕΤ, ως μια καινοτόμα και 

«ελκυστική αγορά εργασίας» για τους νέους πολίτες της πολιτείας (Lan 2012, όπως 

αναφέρεται στο Μάνου, Σπύρτου (2013). Για τον λόγο αυτό οργανισμοί που 

κυριαρχούν στον τομέα της βιομηχανίας όπως και επιστήμονες και μηχανικοί 

διάφορων κλάδων, υποστηρίζουν θερμά την ένταξη της Ν-ΕΤ στην υποχρεωτική 

εκπαίδευσης (Sabelli et al. 2005). Το σχολείο λοιπόν αποτελεί το μέσο με το οποίο 

θα μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτόν τον σκοπό. Εξάλλου έχει τονιστεί πως η Ν-ΕΤ 

αυξάνει το ενδιαφέρον των μαθητών μέσα από τα εντυπωσιακά φαινόμενα που 

μπορούν οι ίδιοι να διερευνήσουν στην τάξη πυροδοτώντας τη φαντασία τους 

(Filipponi & Sutherland, 2010).  Πέρα από τη δημιουργία συνειδητοποιημένων 

πολιτών έχει υποστηριχθεί πως «οι μαθητές είναι το εργατικό δυναμικό της 

νανοτεχνολογίας η οποία βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού της καινοτομίας» (Lin 

et al. 2015) και εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει 1 τρεις δολάρια στην παγκόσμια 

οικονομία  (Roco & Bainbridge, 2001).  

1.4 Ιδέες των Μαθητών για την ΝΕ-Τ 

Οι προϋπάρχουσες ιδέες των μαθητών έχουν απασχολήσει επανειλημμένα την 

επιστημονική κοινότητα των ερευνητών και των επιστημών (Πέικος, 2016). 

Θεωρείται πως οι ιδέες αυτές είναι τρομερά δύσκολο να αλλάξουν και καθορίζουν 

σε μεγάλο βαθμό την περεταίρω μάθηση την οποία λαμβάνουν οι ίδιοι οι μαθητές 

(Χαλκιά 2012   Driven, 1989 όπως αναφέρεται στο Πέικος, 2016). Για το λόγο αυτό 

κρίνεται απαραίτητο και αναγκαίο συστατικό για τον σχεδιασμό μιας πετυχημένης 

και αποτελεσματικής διδασκαλίας να γνωρίζουμε τις ιδέες των μαθητών για 

συγκεκριμένους τομείς και θέματα που αφορούν την μάθηση (Χαλκιά, 2012).  

 Σύμφωνα με έρευνες που έχουν διεξαχθεί, υπάρχει μεγάλη έλλειψη 

βιβλιογραφικών πηγών για τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών επάνω στο 

αντικείμενο της νανοτεχνολογίας (Lee, Scheufele, and Lewenstein, 2005,  Cobb and 

Macoubrie, 2004).  Για τον λόγο αυτόν, διαγνωστικές έρευνες για τις αντιλήψεις των 

μαθητών πραγματοποιούνται σε χώρους πανεπιστημίου ή σε μουσεία, όπου οι 

μαθητές διαφόρων ηλικιών απαντούν σε ερωτηματολόγια, τα οποία στηρίζονται 

στην προϋπάρχουσα γνώση τους, πάνω στον τομέα της νανοτεχνολογίας. Μια 



 
 

[19]  

τέτοια έρευνα ερωτηματολογίων, πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2014 στη 

έκθεση Nanozone που διεξάχθηκε στο πανεπιστήμιο Berkley της Καλιφόρνια σε 

ηλικίες  8 έως 11,  και 12 έως 16 ετών (Spener et al, 2005). Τα ευρήματα έδειξαν πως 

στην ερώτηση του ερωτηματολογίου για το τι αντιπροσωπεύει το νάνο, οι μισοί 

μαθητές απάντησαν ένα κόκκο άμμου, αλατιού, σκόνης ή βρωμιάς, ενώ στην 

ερώτηση αν έχουν ακούσει τον όρο νανοτεχνολογία, το 70% απάντησε πως το έχει 

ακούσει αλλά μόνο το 30% του ποσοστού κατάφερε να εξηγήσει τον όρο 

υποστηρίζοντας ότι είναι «επιστήμη των μικρών πραγμάτων» και «μια μικρή 

τεχνολογία»[p29]. 

  Σε  μία ακόμη έρευνα, οι Murriello, Contier & Κnobel (2006) κατέγραψαν τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις  των μαθητών για την Ν-ΕΤ παραβρισκόμενοι σε μουσείο 

Φυσικών Επιστημών στη Βραζιλία (όπως αναφέρεται στο Πέικος, 2016). Οι μαθητές 

οι οποίοι συμμετείχαν στην έρευνα ήταν ηλικίας 9 έως 11 ετών και τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως μόνο το 20% είχε ακούσει την λέξη νανοτεχνολογία, ενώ 

κανένας μαθητής δεν είχε τη δυνατότητα να δώσει ένας ορισμό για την λέξη αυτή. 

  Στην ελληνική βιβλιογραφία   σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι Πέικος, 

Μάνου & Σπύρτου (2015) για τον ορισμό της νανοτεχνολογίας σε μαθητές της 6ης 

τάξης Δημοτικού σχολείου, τα πορίσματα δείχνουν πως το μισό ποσοστό των 

μαθητών που συμμετείχαν, θεωρούσαν ότι  η νανοτεχνολογία σχετίζεται με «κάτι 

μικρό». Σε ακόμη μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε από του ίδιους ερευνητές, για 

τον ορισμό της νανοτεχνολογίας, τα πορίσματα έδειξαν πως το μεγαλύτερο 

ποσοστό των μαθητών θεωρεί πως το νάνο είναι «τεχνολογία για κάτι μικρό» και ότι 

ένα μικρότερο ποσοστό των μαθητών θεωρεί πως η νανοτεχνολογία είναι 

τεχνολογία προορισμένη για «κοντούς ανθρώπους ή νάνους» (Πέικος, Μάνου & 

Σπύρτου (2015). 

            Ωστόσο οι μαθητές γνωρίζουν την νανοτεχνολογία και την 

νανοεπιστήμη ονοματικά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ράδιο, ίντερνετ, 

τηλεόραση κτλπ)  (Πέικος και συν, 2015). Μάλιστα σε έρευνα που 

πραγματοποίησαν οι Murriello, Contier & Knobel (2006) σε παιδιά ηλικίας 9-11 ετών 

, παρατήρησαν πως μόνο το 20% των μαθητών είχαν ακούσει για την ΝΕ-Τ αλλά δεν 

ήταν ικανοί να δώσουν κάποιο ορισμό για την συγκεκριμένη τεχνοεπιστήμη 

(αναφέρεται στο Πέικος, Μάνου & Σπύρτου, 2015). Βέβαια οι ιδέες των μαθητών 
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διαφοροποιούνται από τάξη σε τάξη. Στις πρώτες τάξεις του σχολείου (Β’ τάξη μέχρι 

Δ’ δημοτικού) θεωρούν πως τα μικρότερα αντικείμενα τα οποία μπορούν να 

σκεφτούν ανήκουν στον μακρόκοσμο δηλαδή στα αντικείμενα που μπορούμε να τα  

διακρίνουμε με  γυμνό μάτι (μυρμήγκι) καθώς και στον μικρόκοσμο στον οποίο 

ανήκουν τα βακτήρια και μπορούμε να τα διακρίνουμε αξιοποιώντας το οπτικό 

μικροσκόπιο (βακτήρια) (Castelini et al., 2007). Μεγαλύτεροι μαθητές της ΣΤ’ 

δημοτικού αναφέρουν πως το μικρότερο αντικείμενο που μπορούν να σκεφτούν 

είναι το άτομο, αντικείμενο που ανήκει σε κλίμακα μικρότερη από αυτής της 

νανοκλίμακας. Ωστόσο δεν είναι σε θέση να τα τοποθετήσουν σε σωστή σειρά από 

το μεγαλύτερο στο μικρότερο ή και το αντίστροφο αντικείμενα τα οποία ανήκουν 

στον μικρόκοσμο, στον νανόκοσμο ή σε ακόμα πιο μικρή κλίμακα (Πέικος και συν, 

2015).  

  Ωστόσο σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε για την άποψη των μαθητών για 

το σε ποιους τομείς έχει επίδραση η νανοτεχνολογία, η απάντηση τους κατά κύριο 

λόγο είναι η ιατρική και η ηλεκτρονική (Γεωργαλής, 2014),  κλάδοι οι οποίοι 

συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την τεχνολογική ανάπτυξη. Μέσα από αυτές τις 

έρευνες διακρίνουμε πως οι μαθητές δυσκολεύονται να αντιληφθούν το μέγεθος 

για το οποίο μιλάμε (just too small to think of it), την διαφορά των υλικών που 

βρίσκονται στην νανοκλίμακα καθώς και το ότι τα άτομα  βρίσκονται σε ακόμα 

μικρότερη κλίμακα. Όπως παρατηρούμε, δεν υπάρχουν αρκετές σχετικές μελέτες 

για τις ιδέες των μαθητών για την ικανότητα της σαύρας γκέκο στην βιβλιογραφία. 

Η πρώτη προσπάθεια για να μελετηθούν οι ιδέες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

της χώρας μας πραγματοποιήθηκε από την Σακελλάρη σε μία ομάδα δώδεκα 

μαθητών Δημοτικού της ευρύτερης περιοχής της Φλώρινας, κατά το ακαδημαϊκό 

έτος 2015-2016 (Σακελλάρη, 2016). Συγκεκριμένα, στην έρευνα που 

προαναφέρθηκε τα (pre) αποτελέσματα έδειξαν πως οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης, 

θεωρούν πως η ιδιαίτερη αυτή ικανότητας της σαύρας οφείλεται σε κάποιο είδος 

κολλητικής ουσίας  ή σε βεντούζες οι οποίες, υπάρχουν στον κάτω μέρος του 

πέλματος του σαμιαμιδιού.  

  Από την άλλη πλευρά  στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εφαρμόστηκε το 

πρόγραμμα «Nanoleap into New Science: Exploring the Mystery of the Gecko», τοη 

οποίο εφαρμόστηκε σε σχολεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και αφορούσε 
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μαθητές αλλά και εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το θέμα ήταν 

η μελέτη της ιδιαίτερης ικανότητας της σαύρας Gecko να «κολλάει» στον τοίχο 

αξιοποιώντας τις Van der Wals δυνάμεις και να κινείται προς οποιαδήποτε 

κατεύθυνση αψηφώντας την βαρύτητα. Η εφαρμογή αυτή αποτελούταν από 8 

μαθήματα και η διάρκειά της θα λάμβανε χώρα στο χρονικό πλαίσιο των τριών 

εβδομάδων (Σακελλάρη, 2016)  

  Το συγκεκριμένο project εφάρμοσε το μοντέλο της διερεύνησης που είναι 

γνωστό ως και τα 5E (Εμπλέκομαι, Εξερευνώ, Εξηγώ, Επεξεργάζομαι, Εκτιμώ).  

Επομένως, όταν λέμε χρησιμοποιούμε τον όρο «εμπλέκομαι» εννοούμε ότι γίνονται 

συνδέσεις με τις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών και τι μπορούν αυτές να 

πετύχουν. Εν συνεχεία με τον όρο «Εξερευνώ» οι μαθητές συμμετέχουν σε μια 

δραστηριότητα διευκόλυνσης της εννοιολογικής αλλαγής. Επιπροσθέτως οι μαθητές 

εξηγούν κάποιο φαινόμενο (όρος «Εξηγώ») και τέλος οι μαθητές κατανοούν το 

φαινόμενο μέσα από τις νέες εμπειρίες που βιώνουν και αξιολογούν οι ίδιοι την 

κατανόηση του φαινομένου που επεξεργάστηκαν («Επεξεργάζομαι και Εκτιμώ») 

(Sockman et al., 2012).  
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2. ΜΕΘΟΔΟΣ 

 

2.1 Μέσα Συλλογής Δεδομένων  

 

Το ερευνητικό εργαλείο που αξιοποιήθηκε στην συγκεκριμένη έρευνα έχει 

την μορφή του ερωτηματολογίου και περιλαμβάνει έναν αριθμό ερωτήσεων που 

στοχεύουν στην καταγραφή των ιδεών των μαθητών σε ένα εύρος θεμάτων σχετικό 

με την νανοκλίμακα το φαινόμενο του λωτού καθώς και της σαύρας γκέκο. Στην 

εργασία αυτή επικεντρωνόμαστε στην ερώτηση που αφορά την προσκολλητική 

ικανότητα της σαύρας. Η ερώτηση αυτή αποτελείται από δύο σκέλη. Στο πρώτο 

σκέλος βρίσκεται η ερώτηση [Παρακολούθησε το βίντεο «Σαύρα που 

σκαρφαλώνει»: Πως νομίζεις ότι η σαύρα καταφέρνει να σκαρφαλώνει στον τοίχο 

χωρίς να πέφτει; Εξήγησε με σχήμα και με λόγια]. Το δεύτερο σκέλος του 

ερωτηματολογίου αφορά το ιχνογράφημα που καλούνται να σχεδιάσουν οι 

μαθητές για να απαντήσουν στην ίδια ερώτηση που τους τέθηκε.   

 

2.2 Συμμετέχοντες   

 

Οι συμμετέχοντες μαθητές προέρχονται από έξι δημοτικά σχολεία της 

ευρύτερης περιοχής του νομού Φλώρινας. Το σύνολο ήταν 104 μαθητές Ε’ και ΣΤ’ 

τάξης. Από τους 104 μαθητές οι 53 ήταν αγόρια και οι 51 κορίτσια. Η διαδικασία 

διανομής και συλλογής των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό 

έτος 2015-2016.  

   

2.3 Διαδικασία Συλλογής και Ανάλυσης Δεδομένων  

 

 Στο πρώτο μέρος της διαδικασίας αυτής, έγινε προβολή ενός βίντεο 

animation στους μαθητές το οποίο  ονομάζεται «Η σαύρα που σκαρφαλώνει». Το 

συγκεκριμένο βίντεο παρουσιάζει τη μοναδική δυνατότητα του σαμιαμιδιού να 
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«κολλάει» στον  τοίχο αψηφώντας την βαρύτητα αξιοποιώντας ηλεκτρικές δυνάμεις 

που αναπτύσσονται στα πόδια της. Μάλιστα, προβλήθηκε ακόμα η ιδιαίτερη 

ικανότητα της σαύρας να μπορεί να συγκρατήσει ολόκληρο το βάρος του σώματός 

της έχοντας «προσκολλημένο» μόνο το ένα δάχτυλο του ποδιού της επάνω στον 

τοίχο. Μετά τη προβολή του βίντεο, ζητήθηκε από τους μαθητές να καταγράψουν 

τις ιδέες τους για το  πως νομίζουν ότι η συγκεκριμένη σαύρα καταφέρνει να 

αναρριχάται ακόμα και στις πιο λείες επιφάνειες. Ο χρόνος που δόθηκε στους 

μαθητές να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο κυμάνθηκε από 40 έως 45 λεπτά. 

Στο αμέσως επόμενο βήμα πραγματοποιήθηκε η συλλογή των ερωτηματολογίων 

καθώς και η κατηγοριοποίηση τους  σε φύλλα excel. Οι κατηγορίες που περιέχονται 

στα φύλλα είναι οι εξής:  

 Αριθμός ερωτηματολογίου 

 Φύλο  

 Σχολείο  

 Τάξη 

 Γραπτή απάντηση μαθητή  

 Κωδικοποιημένη απάντηση/Μονάδες ανάλυσης  

Στις τέσσερεις κατηγορίες από αυτές που αναγράφονται παραπάνω υπάρχει 

κωδικοποίηση. Στην κατηγορία του «Φύλλου», τα αγόρια καταγράφονται με τον 

αριθμό 1 και τα κορίτσια με τον αριθμό 0.   

  Εν συνεχεία προκειμένου να διατηρηθεί το επιστημονικό απόρρητο της 

έρευνας, τα ονόματα των σχολείων που συμμετείχαν στην έρευνα θα 

αντικατασταθούν με αριθμούς από το 1 έως το 6 και κάθε σχολείο θα αντιστοιχεί σε 

έναν από αυτούς τους αριθμούς. Στην τελευταία κατηγορία οι γραπτές απαντήσεις 

που έχουν δώσει οι μαθητές κωδικοποιούνται και κατηγοριοποιούνται σε επίπεδα 

ανάλογα με το πόσο κοντά βρίσκονται στην επιστημονική απάντηση.  

Τα επίπεδα της κωδικοποίησης έγιναν με βάση την έρευνα που διεξήγαγε η 

Σακελλάρη κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016 . Τα επίπεδα αυτά είναι: 0: «Ασαφής 

απάντηση», 1: «Εναλλακτική Ιδέα» (περιέχει στον μεγαλύτερο βαθμό αναφορές των 

μαθητών σε νύχια, σάλιο, βεντούζες, κόλλα κτλ), 2: «Μερικώς Επιστημονική 
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Απάντηση» (παράδειγμα: τρίχες) και τέλος 3: «Επιστημονική Απάντηση» 

(παράδειγμα: τριχίδια) όπως παρουσιάζονται και παρακάτω στον Πίνακα 1. Ωστόσο 

πρέπει να αναφέρουμε πως σε ορισμένες περιπτώσεις μερικοί μαθητές έχουν 

δώσει παραπάνω από μία απάντηση. Έτσι λοιπόν είναι λογικό να υπάρχουν στην 

κατηγορία της κωδικοποίησης των απαντήσεων παραπάνω και δύο μονάδες 

ανάλυσης (Σακελλάρη, 2016). 

 

Πίνακας 1: Τα επίπεδα των κωδικοποιημένων απαντήσεων. 

 Κωδικοποίηση Απάντηση 

 

                    

0 

 

Ασαφής απάντηση/ Κενό 
- 

 

1 

 

Εναλλακτική ιδέα 

 

(Νύχια, κόλλα, σάλιο, Βεντούζες κτλ), 

 

2 

Μερικώς Επιστημονική 

απάντηση 
(Τρίχες) 

 

3 

 

Επιστημονική απάντηση 

 

(Τριχίδια) 

 

Για λόγους συντομογραφίας θα χρησιμοποιούμε την παρακάτω αρίθμηση, για να 
παραθέσουμε τα αποτελέσματα. 0: Ασαφής Απάντηση ή Κενό, 1: Βεντούζες, σάλιο, 
νύχια, βεντούζες, κόλλα, 2: Τρίχες, 3: τριχίδια. 
 

Αφού κατηγοριοποιήθηκαν τα δεδομένα των γραπτών απαντήσεων του 

ερωτηματολογίου, περάσαμε  στην εξέταση των ιχνογραφημάτων των παιδιών. Από 

το σύνολο των 104 μαθητών και μαθητριών, στα 63 ερωτηματολόγια υπήρχαν και 

ιχνογραφήματα. Επομένως με τυχαία δειγματοληψία επιλέξαμε το 25% (15) αυτών 

των  ιχνογραφημάτων. Παρακάτω παρουσιάζονται και αναλύονται 15 από τα 

σχετικά ερωτηματολόγια. Επιλέχτηκαν τυχαία, ώστε να εξακριβωθεί κατά πόσο 

υπάρχει σύνδεση μεταξύ της γραπτής απάντησης και του ιχνογραφήματος. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

3.1 Απαντήσεις Μαθητών και Μαθητριών   

 

Στο συγκεκριμένο σημείο της παρούσας εργασίας παρουσιάζουμε τα 

αποτελέσματα από την ανάλυση των δεδομένων. Τα αποτελέσματα αφορούν,  τις 

ιδέες των μαθητών, για την ικανότητα της σαύρας να περπατάει σε κάθετες 

επιφάνειες αψηφώντας τη βαρύτητα, θα παρουσιαστούν αρχικά σε διαγράμματα 

και έπειτα θα σχολιαστούν. Σε πρώτο στάδιο, θα προβληθούν τα ποσοστά των 

μονάδων ανάλυσης των απαντήσεων των μαθητών (Πίνακας 2), δηλαδή τι ποσοστό 

αντιπροσωπεύουν την ασαφή απάντηση, την εναλλακτική ιδέα, τη μερικώς  

επιστημονική απάντηση και την επιστημονική απάντηση και έπειτα θα 

παρουσιαστούν τα ποσοστά των ιδεών των μαθητών.  

 
Πίνακας 2: Ποσοστά επιπέδων ανάλυσης των απαντήσεων των μαθητών και των 
μαθητριών μεικτά. 

 

Επίπεδα Μονάδων Ανάλυσης Ποσοστά  

 
Ασαφής Απάντηση 

 

14,29% 

 
Εναλλακτική Ιδέα 

 
83,04% 

Μερικώς Επιστημονική Απάντηση 2,68% 

 
Επιστημονική Απάντηση 

 
0% 
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Διάγραμμα 1: Επίπεδα ανάλυσης «εναλλακτική ιδέα» και «μερικώς 
επιστημονική απάντηση», οι ιδέες σε κάθε επίπεδο.  

 Οι απαντήσεις των μαθητών και των μαθητριών στο ερωτηματολόγιο που 

τους δόθηκε είναι ποικίλες και πολυάριθμες. Αρχικά, θα πρέπει να τονίσουμε πως 

στην κατηγορία «Άλλο» που αναγράφεται στο παραπάνω διάγραμμα (βλέπε 

διάγραμμα 1) συνοψίζονται όλες οι ιδέες των μαθητών που εκπροσωπούνται από 

πολύ μικρά ποσοστά, όπως για παράδειγμα είναι το υγρό, η σκόνη, τα αγκαθάκια 

και άλλα.  

  Από την άλλη πλευρά οι δύο ιδέες που παρουσιάζονται στο διάγραμμα 

ονοματικά είναι αυτές που συγκέντρωσαν τα υψηλοτέρα ποσοστά από τις 

απαντήσεις των μαθητών.  

 Αξίζει να σημειωθεί πως οι απαντήσεις των μαθητών και των μαθητριών 

κατά κύριο λόγο βρίσκονται στο επίπεδο «Εναλλακτική Ιδέα» και ελάχιστες το 

υπερβαίνουν με αποτέλεσμα να αντιπροσωπεύουν το επίπεδο της «Μερικώς 

Επιστημονικής Απάντησης». Όσον αφορά το τρίτο επίπεδο των απαντήσεων, της 

«Επιστημονικής Απάντησης», στο δείγμα που αναλύουμε και επεξεργαζόμαστε στη 

παρούσα εργασία δεν βρέθηκε κάποιος μαθητής ή  μαθήτρια ο/η οποίος/ια να έχει 

δώσει τέτοια απάντηση. Πρέπει, επίσης να αναφέρουμε πως η έρευνα που 

πραγματοποιείται αφορά τα ερωτηματολόγια τα οποία είχαν δοθεί πριν τη 

Άλλο  
26,79% 

Νύχια  
35,71% 

Βεντούζες  
20,54% 

Τρίχες  
2,68% 

Ασαφής 
Απάντηση  

14,29% 

Απαντήσεις Μαθητών και Μαθητριών 
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διδακτική παρέμβαση.  

 Παρατηρώντας  το διάγραμμα 1 διαπιστώνουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

μαθητών το οποίο αντιπροσωπεύει το ποσοστό του 35,71% (δηλαδή, 40 από τους 

104 μαθητές)  θεωρούν, πως η ικανότητα της σαύρα Gecko να αναρριχάται σε κάθε 

είδους επιφάνεια, με μεγάλη ευκολία οφείλεται στα νύχια της. Συγκεκριμένα 

θεωρούν πως η σαύρα γαντζώνει τα νύχια, που βρίσκονται στην άκρη των ποδιών 

της  πάνω σε μικρές πτυχές της επιφάνειας επιτυγχάνοντας την αναρρίχησή της 

επάνω σε αυτή.  

 Παρακάτω παρατίθεται ένα αντιπροσωπευτικό  ερωτηματολόγιο το οποίο 

περιγράφει την απάντηση με την επικρατέστερη τιμή. Όπως παρατηρούμε στο 

ερωτηματολόγιο, ο μαθητής ή η μαθήτρια είχε την ιδέα πως η σαύρα χρησιμοποιεί 

τα νύχια της (βλέπε εικόνα 7) για να σκαρφαλώνει σε κάθετες επιφάνειες. Η 

απάντηση του/της μαθητή/τριας γίνεται εμφανής και στο σημείο του 

ιχνογραφήματος, αφού σχεδίασε τη σαύρα και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα πόδια 

της, φτιάχνοντας διακριτά τα νύχια της. 

 
 
Εικόνα 7: Ερωτηματολόγιο μαθητή ή μαθήτριας που εκπροσωπεί και παρουσιάζει την ιδέα 

των νυχιών. 
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Μια ακόμη ιδέα των μαθητών που την εκπροσωπεί ένα εξίσου μεγάλο ποσοστό στο 

διάγραμμα των απαντήσεων, είναι η απάντηση ότι η σαύρα διαθέτει βεντούζες. Πιο 

αναλυτικά, οι μαθητές θεωρούν πως στα πόδια της σαύρας υπάρχουν βεντούζες οι 

οποίες κολλάνε  και ξεκολλάνε στην επιφάνεια πάνω στην οποία περπατά ή 

σκαρφαλώνει το σαμιαμίδι  επιτρέποντας στο ερπετό να αψηφά τη βαρύτητα. Το 

ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 20,54 % του συνολικού δείγματος. Σε αυτό το σημείο 

θα πρέπει να αναφερθεί πως μία παρόμοια έρευνα η οποία αναφέρεται και 

παραπάνω και πραγματοποιήθηκε από τη Σακελλάρη το 2016. Η έρευνα έδειξε πως 

στην  ομάδα των δώδεκα μαθητών, που δόθηκαν τα ερωτηματολόγια, πριν από τη 

διδακτική παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε, υπήρξε ομοφωνία στην ιδέα πως η 

ικανότητα της σαύρας να  περπατά σε κάθε είδους επιφάνεια αψηφώντας τη κλίση 

και το είδος της επιφάνειας, οφείλεται στην ύπαρξη κάποιου είδους βεντούζας στο 

πέλμα του σαμιαμιδιού.    

 Η απάντηση αυτή που δόθηκε από τους μαθητές και αποτελούσε το δεύτερο 

μεγαλύτερο ποσοστό, παρουσιάζεται παρακάτω σε ένα αντιπροσωπευτικό 

ερωτηματολόγιο.  Φαίνεται λοιπόν πως πολλοί από τους μαθητές βλέποντας στη 

καθημερινότητα τους τη λειτουργία της βεντούζας, υιοθέτησαν την ιδέα πως το 

πόδι της σαύρας απαρτίζεται από έναν παρόμοιο μηχανισμό ο οποίος κολλά και 

ξεκολλά στις επιφάνειες χρησιμοποιώντας τις βεντούζες (βλέπε εικόνα 8). 

 

Εικόνα 8: Ερωτηματολόγιο που αναδεικνύει την εναλλακτική ιδέα πως η σαύρα έχει 
ειδικές βεντούζες στα πόδια της. 
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Οι υπόλοιπες απαντήσεις των μαθητών αντιπροσωπεύουν μικρότερα ποσοστά του 

συνόλου, ποικίλουν αρκετά μεταξύ τους και παρουσιάζονται στο γράφημα 1  στην 

κατηγορία «Άλλο». Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε πως τα ποσοστά που 

αναγράφονται στην κατηγορία «Άλλο» είναι χαμηλότερα του ποσοστού του 3%. Για 

τον λόγο αυτό δεν θα γίνει εκτενής αναφορά στα αντιπροσωπευτικά ποσοστά.  Οι 

μαθητές έχουν υιοθετήσει διάφορες εναλλακτικές ιδέες για να απαντήσουν το 

ερώτημα του ερωτηματολογίου οι οποίες θα παρουσιαστούν παρακάτω η κάθε μία 

ξεχωριστά. Μία από τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών που ανήκουν στην 

κατηγορία «Άλλο» είναι η Ιδέα της κόλλας.  Οι μαθητές θεωρούν πως το σαμιαμίδι 

διαθέτει κάποιοι είδους κόλλα η οποία κολλάει στις επιφάνειες επιτρέποντας στη 

σαύρα να σκαρφαλώνει στους τοίχους και οπουδήποτε αλλού.  Ο ίδιος τρόπος 

προσκόλλησης της σαύρας στις επιφάνειες, σύμφωνα με τους μαθητές , όπως 

παρουσιάζεται και παρακάτω στο ιχνογράφημα, γίνεται και με την «γλίτσα» (βλέπε 

εικόνα 9). 

 

Εικόνα 9 : Ερωτηματολόγιο που προβάλει την ιδέα πως η σαύρα διαθέτει γλίτσα στα πόδια 

της. 
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    Επιπροσθέτως ακόμη μία  εναλλακτική ιδέα η οποία είναι παραπλήσια με 

την ιδέα των νυχιών που αναφέρθηκε παραπάνω είναι η ιδέα, ότι το συγκεκριμένο 

είδος σαύρας έχει στα πέλματά του αγκαθάκια (βλέπε εικόνα 10) όπου τα 

χρησιμοποιεί για να σκαρφαλώνει σε τοίχους και γενικότερα σε επιφάνειες με 

αρκετά μεγάλη γωνία κλίσης.  Επιπλέον, μία ακόμη ιδιαίτερη ιδέα η οποία 

προτάθηκε από τους μαθητές και ξεχωρίζει από το σύνολο των απαντήσεων που 

δόθηκε είναι ότι τα πόδια της σαύρας έχουν κάποιο είδος υγρού το οποίο κολλάει 

στους τοίχους.  

 

Εικόνα 10 : Ερωτηματολόγιο μαθητή που παρουσιάζει την ιδέα ότι το σαμιαμίδι έχει 
αγκαθάκια στα πέλματά της προκειμένου να αναρριχάται σε κάθετες επιφάνειες. 

Τρεις ακόμη ιδέες των μαθητών οι οποίες σημειώθηκαν στα ερωτηματολόγια, και 

απαντήθηκαν από τον ίδιο αριθμό των μαθητών παρουσιάζονται στη συνέχεια.  

Αυτές οι ιδέες είναι: Η ουσία που βοηθά την σαύρα να σκαρφαλώνει, τα κύτταρα 

και η μεμβράνη. Τα παιδιά θεωρούν, ότι κάθε μία από αυτές τις ιδέες έχει τον 

σημαντικότερο ρόλο στην προσκολλητική ιδιότητα της σαύρας Gecko.   

  Τέλος, οι ιδέες των μαθητών οι οποίες είχαν το μικρότερο ποσοστό είναι οι 

ζελατίνη, τα παπουτσάκια, τα μαγνητάκια και η σκόνη. Συγκεκριμένα, στην 

περίπτωση που οι μαθητές απάντησαν  σκόνη θεωρούν πως  η σαύρα στα πόδια της 

έχει ένα είδος ειδική σκόνης η οποία είναι παρόμοια με την σκόνη που 

χρησιμοποιούν οι ορειβάτες ή οι αναρριχητές κατά την διάρκεια της αναρρίχησης. 

Ακόμη σημειώθηκε και η ιδέα πως η σαύρα διαθέτει στα πόδια της ζελατίνη η οποία 

της επιτρέπει να σκαρφαλώνει σε κάθε είδους επιφάνεια. Στην επόμενη  
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περίπτωση, έχουνε την ιδέα ότι η σαύρα έχει στα πόδια της ειδικά παπουτσάκια τα 

οποία κολλάνε οπουδήποτε με αποτέλεσμα να μπορεί το ερπετό να περπατά ακόμη 

και πάνω στους τοίχους. Τέλος τα παιδιά αξιοποιώντας την φαντασία τους έγραψαν 

την εναλλακτική ιδέα πως υπάρχουν μαγνητάκια στα πόδια του σαμιαμιδιού  και 

έτσι μαγνητίζεται και κολλά πάνω σε όλες τις επιφάνειες.   

3.2 Απαντήσεις Μαθητριών  

Σε αυτό το σημείο θα γίνει διαχωρισμός των απαντήσεων βάση το φύλο του 

μαθητή, δηλαδή θα διαχωρίσουμε το σύνολο των απαντήσεων σε αυτές που 

δόθηκαν από  τα κορίτσια και στο επόμενο στάδιο θα γίνει ανάλυση των 

απαντήσεων που δόθηκαν από τα αγόρια.   

  Οι απαντήσεις των μαθητριών λοιπόν, παρουσιάζονται αρχικά στα επίπεδα 

μονάδων ανάλυσης στον πίνακα 3 και έπειτα στο παρακάτω διάγραμμα (βλέπε 

διάγραμμα 2) το οποίο περιέχει όλες τις απαντήσεις των που καταγράφηκαν από τις 

μαθήτριες το δείγματος, η οποίες παρουσιάζονται με ποσοστά επί της εκατό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3: Ποσοστά επιπέδων ανάλυσης των μαθητριών. 

 

Επίπεδα Μονάδων Ανάλυσης Ποσοστά 

 
Ασαφής Απάντηση  

 

12,07% 

 
Εναλλακτική Ιδέα 

 
87,93 

Μερικώς Επιστημονική 
Απάντηση 

 
0% 

 
Επιστημονική Απάντηση 

 
0% 



 
 

[32]  

 

Διάγραμμα 2: Επίπεδα ανάλυσης  «εναλλακτικής ιδέας» των κοριτσιών.  

  Παρατηρώντας, λοιπόν, την άνωθεν στατιστική πίτα (διάγραμμα 2) γίνεται 

ιδιαιτέρως φανερό πως οι απαντήσεις των μαθητριών συγκλίνουν με την παραπάνω 

ανάλυση που έγινε για το γενικότερο πλήθος των μαθητών. Αναλυτικότερα, το 

μεγαλύτερο ποσοστό εκ των ερωτηθέντων κοριτσιών υποστηρίζει την ιδέα των 

νυχιών. Δηλαδή, το 34,48% των μαθητριών αποδίδει την ικανότητα της σαύρας να 

ανέρχεται σε κάθε είδους επιφάνεια, οριζόντια, κάθετη ή υπό κλίση,  λόγω των 

νυχιών της.  Τα νύχια της είναι αυτά που γαντζώνονται σε κάθε είδους επιφάνεια 

και κατ’ επέκταση είναι υπεύθυνα για την αναρριχητική της ικανότητα (βλέπε 

εικόνα 11). 

Ασαφής 
Απάντηση  

12,07% 

Νυχια  
34,48% 

Βεντούζες  
27,59% 

Άλλο 
25,86% 

Απαντήσεις Μαθητριών 
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Εικόνα 11: Ερωτηματολόγια μαθήτριας που προβάλει την εναλλακτική ιδέα πως η σαύρα 
αξιοποιεί κάποιου είδους νύχια στα πόδια της.   

Αντίθετα  με την παραπάνω άποψη, βρίσκεται ένα εξίσου μεγάλο ποσοστό 

των μαθητριών που υποστηρίζει ότι η ικανότητα του σαμιαμιδιού να αναρριχάται 

οφείλεται στην ύπαρξη βεντουζών στις πατούσες του. Επεξηγηματικά, το ποσοστό 

αυτό ανέρχεται στο 27,59% του πλήθους των κοριτσιών και η βασική τους ιδέα είναι 

ότι τα πέλματα της σαύρας αποτελούνται από βεντούζες, οι οποίες συνεχώς 

κολλάνε και ξεκολλάνε σε κάθε είδους επιφάνεια (βλέπε εικόνα 12). Καθ’ αυτόν τον 

τρόπο, η σαύρα μπορεί να αναρριχάται παντού. 

 
Εικόνα 12: Ερωτηματολόγιο μαθήτριας που αντιπροσωπεύει την εναλλακτική ιδέα  πως η 
ικανότητα βεντούζας στα πέλματα της σαύρας Gecko. 
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  Όπως και στο γενικό σύνολο, έτσι και στο σύνολο των μαθητριών δόθηκαν 

και λοιπές απαντήσεις, οι οποίες ανήκουν στο σύνολο της κατηγορίας «Άλλο», 

ανέρχονται στο ποσοστό του 25,86% και διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. Οι 

περισσότερες απαντήσεις αυτών των ιδεών είναι κόλλα και η γλίτσα.  Η ιδέα της 

κόλλας είναι απλή και το σύνολο των μαθητριών που υποστηρίζει τη παρούσα ιδέα, 

πιστεύει πως η σαύρα διαθέτει στις πατούσες της κάποιο είδους κόλλα (βλέπε 

εικόνα 13), με αποτέλεσμα να μπορεί να κολλάει σε όλες τις επιφάνειες και κατ΄ 

επέκταση να αναρριχάται σε αυτές. 

 

Εικόνα 13: Ερωτηματολόγιο μαθήτριας που εκπροσωπεί δύο ιδέες. Η μία είναι η ιδέα πως 

η σαύρα διαθέτει κάποιο είδος κόλλας και γι’ αυτό μπορεί να σκαρφαλώνει σε διάφορες 

επιφάνειες αλλά και από την άλλη πλευρά παρουσιάζει και την εναλλακτική ιδέα των 

νυχιών.        

  Σε παρόμοιο τρόπο αναρρίχησης κυμαίνεται και η ιδέα της γλίτσας. Όπως 

και στην κόλλα, έτσι και σε αυτήν την περίπτωση οι μαθήτριες υποστηρίζουν ότι το 

σαμιαμίδι έχει στο κάτω μέρος των πελμάτων του γλίτσα, ικανή να του παρέχει την 

αναρριχητική του ιδιότητα (βλέπε εικόνα 14). 
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Εικόνα 14:  Στο παρόν ερωτηματολόγιο προβάλλεται η εναλλακτική ιδέα πως η σαύρα 

διαθέτει γλίτσα προκειμένου να «σκαρφαλώνει» στους τοίχους. 

  Από την άλλη πλευρά, οι μαθήτριες διατύπωσαν και τις ιδέες των κυττάρων 

και των αγκαθιών Αναλυτικότερα, ένας μικρός αριθμός μαθητριών που συμμετείχαν 

στην έρευνα πιστεύει ότι η σαύρα είναι ικανή να σκαρφαλώνει οπουδήποτε λόγω 

της κυτταρικής δομής των ποδιών της. Επιπροσθέτως, ένας μικρός αριθμός  

κοριτσιών υποστηρίζει ότι η αναρριχητική ιδιότητα της σαύρας είναι αποτέλεσμα 

της ύπαρξης αγκαθιών σε όλο το μήκος των πελμάτων της σαύρας. Μια ιδέα 

παρόμοια με αυτή των νυχιών, καθώς κι εδώ οι μαθήτριες πιστεύουν πως τα 

αγκαθάκια, όπως παρουσιάζονται παρακάτω στο αντιπροσωπευτικό 

ερωτηματολόγιο,  γαντζώνονται σε κάθε είδους επιφάνεια κι έτσι το σαμιαμίδι 

μπορεί να περπατά σε κάθετες και υπό κλίση επιφάνειες (βλέπε εικόνα 15). 
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Εικόνα 15: Ερωτηματολόγιο που αναδεικνύει την εναλλακτική ιδέα πως η σαύρα αξιοποιεί 

κάποιο είδους αγκαθάκια για να σκαρφαλώνει στον τοίχο. 

  Τέλος, ακολουθούν διάφορες που αποκόμισαν τον λιγότερο αριθμών 

απαντήσεων από το πλήθος των μαθητριών. Η κάθε μία  και επιγραμματικά είναι τα 

μαγνητάκια, η σκόνη, κάποιο υγρό ή κάποια άλλη ουσία.  Το ποσοστό αυτών των 

ιδεών είναι πού μικρό και δεν θα αναλυθεί εκτενέστερα. Μόλις 2 στις 100 

μαθήτριες πιστεύουν ότι η σαύρα έχει μαγνήτες στα πόδια της για αυτό και μπορεί 

να κολλάει και να ξεκολλάει σε κάθε επιφάνεια (βλέπε εικόνα 16), ενώ μαθήτριες 

ίσου πλήθους υποστηρίζουν ότι η σαύρα αντί για μαγνητάκια διαθέτει κάποια 

αναρριχητική σκόνη. Τέλος 4 στις 100 μαθήτριες υποπτεύονται πως η 

προσκολλητική ικανότητα του σαμιαμιδιού είναι αποτέλεσμα κάποιου άγνωστου 

υγρού ή κάποιας άγνωστης ουσίας.   

  Σε αυτό το σημείο θα παρουσιαστούν τα ερωτηματολόγια που 

αντιπροσωπεύουν τις παραπάνω ιδέες που των μαθητών που καταγράφηκαν κατά 

τη διάρκεια της έρευνας.  

 

Εικόνα 16: Το ερωτηματολόγιο αυτό παρουσιάζει μια ιδιαίτερη εναλλακτική ιδέα που 

προτάθηκε από μία μαθήτρια και υποστηρίζει πως η σαύρα διαθέτει μαγνητάκια που 

χρησιμοποιεί για να αναρριχάται στις επιφάνειες. 

 

   Στο παρόν ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται η εναλλακτική ιδέα πως η σαύρα 

διαθέτει μαγνήτες στα πέλματά της προκειμένου να αναρριχάται στις κάθετες 

επιφάνειες.  
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  Εν συνεχεία, παρουσιάζεται το ερωτηματολόγιο το οποίο εκπροσωπεί την 

ιδέα ότι η σαύρα περιέχει στο σημείο των ποδιών της κάποιου είδους 

αναρριχητικής σκόνης όπως η αντιολισθητική σκόνη που χρησιμοποιούν οι 

ορειβάτες κατά τη διάρκεια της ορειβασίας (βλέπει εικόνα 17). 

 

Εικόνα 17: Το παρόν ερωτηματολόγιο αντιπροσωπεύει την ιδέα πως η σαύρα 

παράγει κάποιου είδους ειδικής σκόνης στο σημείο του ποδιού παρόμοια με αυτή 

τη  αντιολισθητική σκόνη που χρησιμοποιούν οι αναρριχητές. 

  Όπως ειπώθηκε παραπάνω μία ακόμη εναλλακτική ιδέα που εξέφρασαν 

κάποιες μαθήτριες είναι η ιδέα πως η λειτουργία προσκόλλησης του σαμιαμιδιού 

οφείλεται στην ύπαρξη ενός ειδικού υγρού στη περιοχή των ποδιών της σαύρας 

όπως και παρουσιάζεται στο παρακάτω ερωτηματολόγιο (βλέπε εικόνα 18). 
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Εικόνα 18: Η παρούσα εικόνα πρεσβεύει ένα από τα ερωτηματολόγια που 
συμπληρώθηκαν από τους μαθητές που πιστεύουν πως το σαμιαμίδι οφείλει την ιδιαίτερη 
ικανότητα του σε κάποιο ειδικό υγρό.   

Επιπροσθέτως, παρουσιάζεται και το ερωτηματολόγιο που εκπροσωπεί την 

εναλλακτική ιδέα των μαθητών ότι η σαύρα Gecko αποδίδει τη δυνατότητα 

προσκόλλησης στην ύπαρξη κάποιας «ουσίας» (βλέπε εικόνα 19). 

 

Εικόνα 19 : Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο προβάλει την εναλλακτική ιδέα πως η 

σαύρα διαθέτει κάποιο είδος ουσίας προκείμενου να μπορεί να σκαρφαλώνει στους 

τοίχους χωρίς να πέφτει. 

  Κατά το τέλος της περίπτωσης  των μαθητριών αξίζει να σημειωθεί πως 

σημειώθηκαν απαντήσεις που κατατάσσονται στο επίπεδο της «Εναλλακτικής 

Ιδέας» και της «Ασαφής Απάντησης» Επεξηγηματικά, (Βλέπε πίνακα 3) από το 

πλήθος όλων των κοριτσιών που συμμετείχαν στη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου, το 87,93% απάντησε στο ερωτηματολόγιο δίνοντας μία 

εναλλακτική ιδέα. Ενώ το υπόλοιπο 12,07%  ναι μεν απάντησε στο ερωτηματολόγιο, 

ωστόσο η απάντηση του ήταν ασαφής ή άσχετη με την ερώτηση που ζητήθηκε να 

απαντηθεί.  

  Εφόσον έχουν παρουσιαστεί ερωτηματολόγια για τις μονάδες ανάλυσης της 

εναλλακτικής ιδέας και της μερικώς επιστημονική απάντησης, στην συνέχεια, θα 

παρουσιάσουμε ένα ερωτηματολόγιο που αντιπροσωπεύει την ασαφή απάντηση 

(Βλέπε εικόνα 20). 
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Εικόνα 20: Το παρόν ερωτηματολόγιο αποδίδει μία ασαφής απάντηση που δόθηκε από 
κάποιον μαθητή. Συγκεκριμένα ο μαθητής πιστεύει πως η σαύρα μπορεί και σκαρφαλώνει 

στους τοίχους  επειδή νομίζει ότι ο τοίχος είναι δέντρο. 
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3.3 Απαντήσεις Μαθητών 

 
  Τώρα, όσον αφορά την περίπτωση των μαθητών οι απαντήσεις τους,  

συγκλίνουν έως κάποιο βαθμό με τις απαντήσεις των μαθητριών. Ωστόσο, αξίζει να 

σημειωθεί ότι υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις ως προς την πιθανή λύση του 

ερωτήματος που τους τέθηκε. Όλες οι διαφοροποιήσεις που παρατηρήθηκαν θα 

σημειωθούν στο τέλος της ακόλουθης ανάλυσης των αποτελεσμάτων. Αρχικά θα 

παραθέσουμε έναν πίνακα (βλέπε πίνακα 4) με τα ποσοστά των επιπέδων 

ανάλυσης προκειμένου να γίνει κατανοητό το επίπεδο των μονάδων ανάλυσης των 

απαντήσεων των μαθητών 

Επίπεδα Μονάδων Ανάλυσης Ποσοστά 

 
Ασαφής Απάντηση  

 

16.98% 

 
Εναλλακτική Ιδέα 

 
77,36% 

Μερικώς Επιστημονική 
Απάντηση 

 
5.66% 

 
Επιστημονική Απάντηση 

 
0% 

 

Πίνακας 4: Ποσοστά επιπέδων ανάλυσης των μαθητών. 

  Αρχικά, όπως και στην περίπτωση των κοριτσιών, έτσι και στην περίπτωση 

των αγοριών η πλειοψηφία  των μαθητών υποστηρίζει ότι η προσκολλητική 

ιδιότητα οφείλεται στα νύχια που διαθέτει η σαύρα (διάγραμμα 3). Επεξηγηματικά, 

το 37,04% των ερωτηθέντων αγοριών πιστεύει ως η προεξοχή των νυχιών του 

σαμιαμιδιού είναι υπεύθυνη για την αναρρίχηση του σε κάθε είδους επιφάνια, είτε 

αυτή η επιφάνεια είναι οριζόντια, είτε κάθετη, είτε ακόμη υπό κλίση.   
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Διάγραμμα 3: Επίπεδα μονάδων ανάλυσης «εναλλακτική ιδέα» και «μερικώς 
επιστημονική απάντηση» των αγοριών. 

 

            Για να γίνει περισσότερο κατανοητή  η παραπάνω ιδέα παραθέτουμε σε αυτό 

το σημείο ένα από τα ερωτηματολόγια που αντιπροσωπεύουν την ιδέα που 

προαναφέρθηκε. 

 

Εικόνα 21: Ερωτηματολόγιο μαθητή που αποδίδει την δυνατότητα της σαύρας Gecko στην 
ύπαρξη νυχιών στην άκρη του πέλματός της. 

Ασαφής Απάντηση  
16,67% 

Νύχια  
37,04% 

Βεντούζες  
12,96% 

Τρίχες  
5,56% 

Άλλο  
27,78% 

Απαντήσεις Μαθητών  
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  Ο μαθητής στο παρόν ερωτηματολόγιο- ιχνογράφημα υποστηρίζει την ιδέα 

πως η σαύρα διαθέτει νύχια στα πόδια της, τα οποία αξιοποιεί προκειμένου να 

σκαρφαλώνει σε κάθετες επιφάνειες (Βλέπε εικόνα 21). Μάλιστα στο σημείο του 

ιχνογραφήματος ο μαθητής, έχει σχεδιάσει έντονα τα νύχια, δίνοντας μας μία 

«εικόνα» για το πως πιστεύει πως είναι η δομή του ποδιού του σαμιαμιδιού. 

  Ακολουθώντας την τάση των κοριτσιών, έτσι και η δεύτερη σε ποσοστό 

απάντηση των αγοριών είναι οι βεντούζες. Μάλιστα το ποσοστό αυτό  ανέρχεται 

στο 12,96% των συμμετεχόντων, ποσοστό που υποστηρίζει ότι η σαύρα μπορεί να 

σκαρφαλώνει παντού λόγω της ύπαρξης βεντουζών που κολλάνε και ξεκολλάνε 

παντού. 

 Εν συνεχεία, η τρίτη σε ποσοστό εναλλακτική ιδέα των αγοριών είναι η 

κόλλα. Δηλαδή, 5 αγόρια από το σύνολο του δείγματος, υποστηρίζουν ότι το 

σαμιαμίδι μπορεί και αναρριχάται σε όλες τις επιφάνειες, επειδή στα πέλματα του 

διαθέτει κάποιου είδους κόλλα. Παρακάτω παρουσιάζεται ένα ερωτηματολόγιο που 

συμπλήρωσε ένας μαθητής αξιοποιώντας την απάντηση πως η σαύρα αξιοποιεί 

κάποιο είδος κόλλας προκειμένου να περπατήσει στο ταβάνι ή σε κάποια άλλα 

μέρος με μεγάλη κλίση (βλέπε εικόνα 22) . 
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Εικόνα 22: Ο μαθητής περιγράφει στο παρόν ερωτηματολόγιο την εναλλακτική ιδέα πως η 
σαύρα Gecko διαθέτει στο σημείο των ποδιών της κάποιο είδος κόλλας και σε αυτή 
οφείλεται η ιδιότητα να αναρριχάται το ερπετό. 

  Όπως παρατηρούμε στο παραπάνω ερωτηματολόγιο ο μαθητής πέρα από το 

ότι σύνδεσε τη γραπτή του απάντηση με το ιχνογράφημα, ανέφερε ακόμα πως τα 

πόδια της σαύρας έχουν ένα ιδιαίτερο ρόλο στη λειτουργία της ιδιαίτερης 

ικανότητας της σαύρας Gecko καθώς αναφέρει πως αυτά τη βοηθάνε στη στερέωση 

του σώματός της και ότι χαρακτηρίζονται από ελαστικότητα και από ευκαμψία. 

  Από την άλλη, αξιοσημείωτο πλήθος μαθητών, που ανέρχεται στο 5,56%, 

πιστεύει πως η σαύρα διαθέτει τρίχες στις πατούσες της και οι τρίχες αυτές την 

βοηθούν να σκαρφαλώνει σε κάθε επιφάνεια που υπάρχει. Επίσης, αξιοσημείωτο 

είναι το γεγονός πως οι τρίχες είναι μια απάντηση που συναντήθηκε μόνο στην 

περίπτωση των αρρένων μαθητών. 

 

Εικόνα 23: Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αντιπροσωπεύει την ιδέα πως το σαμιαμίδι 
έχει «τριχούλες» στα πόδια της που κολλάνε και ανήκει στην κατηγορία της «μερικώς 
επιστημονικής απάντησης». 
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 Το παρόν ερωτηματολόγιο (βλέπε εικόνα 23) έχει συμπληρωθεί από έναν μαθητή 

του δείγματος και αγγίζει το επίπεδό της μερικώς επιστημονικής απάντησης.  Ο 

μαθητής ήρθε πολύ κοντά στην επιστημονική απάντηση καθώς όπως 

προαναφέραμε η σαύρα διαθέτει στο κάτω μέρος των ποδιών της τα setae  τα 

οποία μοιάζουν σε μεγάλο βαθμό με τρίχες. Ενδεχομένως ο μαθητής παρατηρώντας 

το βίντεο που προβλήθηκε θεώρησε πως τα setae  είναι κάποιο είδους τρίχας που 

διαθέτουν κάποια προσκολλητική ιδιότητα. 

              Επιπρόσθετα, ακολουθούν δυο πιθανές λύσεις, που απαντώνται και στα 

κορίτσια. Αυτές οι λύσεις είναι τα αγκάθια και το υγρό. Δηλαδή, δύο από τους 

μαθητές, που συμμετείχαν στην έρευνα, πιστεύουν ότι το σαμιαμίδι είτε έχει στα 

πόδια του κάποια μικρά αγκαθάκια, που στην ουσία λειτουργούν ως βεντούζες, και 

άλλοι δύο θεωρούν που οι σαύρες Gecko διαθέτουν κάποιου είδους ρευστού 

(βλέπε εικόνα 24), όπως παρουσιάζεται στο ερωτηματολόγια παρακάτω, που του 

παρέχει την αναρριχητική ικανότητα. 
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Εικόνα 24: Ερωτηματολόγιο που παρουσιάζει το ειδικό υγρό ως αίτιο της προσκολλητικής 
ιδιότητας της σαύρας Gecko. 

  Τέλος, ακολουθεί πλήθος πιθανών απαντήσεων, που καταλαμβάνει μικρό 

ποσοστό ανά πιθανή λύση. Οι απαντήσεις, που καταγράφηκαν είναι πολλές και 

ποικίλες, μερικές εκ των οποίων απαντώνται και στην περίπτωση των κοριτσιών, 

ενώ άλλες όχι. Επιγραμματικά, οι λύσεις αυτές του ερωτηματολογίου είναι κάποιου 

είδους ουσία, η ζελατίνη, τα καρφάκια, η γλίτσα, η μεμβράνη και τα παπουτσάκια. 

  Αναλυτικότερα, μικρό μέρος των μαθητών πιστεύει ότι η σαύρα μπορεί και 

αναρριχάται σε κάθε είδους επιφάνεια, ανεξαρτήτως κλίσης ή υφής, λόγω της 

ύπαρξης κάποιας απροσδιόριστης μορφής ουσίας ή ακόμη και γλίτσας στο κάτω 

μέρος των πελμάτων της (τα ερωτηματολόγια που εκπροσωπούν τις παραπάνω 

ιδέες, παρατίθενται στη συνέχεια). 

 

Εικόνα 25: Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο παρουσιάζει την εναλλακτική ιδέα πως το 
σαμιαμίδι παράγει μια ουσία που της επιτρέπει να σκαρφαλώνει στους τοίχους 
αψηφώντας τη βαρύτητα.  

 Χαρακτηριστικό αντιπροσωπευτικό παράδειγμα των παραπάνω ιδεών των 

μαθητών αποτελούν τα δύο αυτά ερωτηματολόγια τα οποία παρατίθενται στη 

παρούσα σελίδα. Οι μαθητές πέρα από τη γραπτή απάντηση που έδωσαν, 



 
 

[46]  

αποτύπωσαν και σε σκίτσο την ιδέα τους,  σχεδιάζοντας, το σημείο του σώματος 

του σαμιαμιδιού, όπου υπάρχει η γλίτσα ή ουσία (βλέπε εικόνα 25 & 26). 

 

Εικόνα 26: Ερωτηματολόγιο μαθητή που παρουσιάζει την εναλλακτική ιδέα πως η σαύρα 
διαθέτει μικρούς πόρους που εκκρίνουν ένα είδος γλίτσας που τη βοηθά να ανεβαίνει 
επάνω στους τοίχους.  

 Επιπρόσθετα, εξίσου μικρό μέρος των ερωτηθέντων αγοριών υποστηρίζει ότι τα 

πόδια της σαύρας διαθέτουν είτε κάποια ζελατίνη, είτε κάποια μεμβράνη (βλέπε 

εικόνα 27), ουσίες ικανές να της προσδώσουν την αναρριχητική της ικανότητα σε  

κάθε μορφής επιφάνεια. 

 

Εικόνα 27: Ερωτηματολόγιο μαθητή που αποδίδει τη αναρριχητική ιδιότητα της σαύρας σε 
μία ειδική μεμβράνη που βρίσκεται στο σημείο των ποδιών του ερπετού. 

 Εν τέλει, βρίσκεται μικρή μερίδα μαθητών που υποστηρίζουν ότι το κάτω μέρος 

των πελμάτων του σαμιαμιδιού αποτελείται από καρφάκια, που καρφώνονται και 

ξεκαρφώνονται σε όλες τις επιφάνειες (βλέπε εικόνα 28), ενώ στον αντίποδα αυτού 
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βρίσκεται μικρό ποσοστό παιδιών που πιστεύουν ότι η σαύρα φορά στα πόδια της 

παπουτσάκια (βλέπε εικόνα 29)  και τα παπούτσια αυτά είναι που μπορούν και 

αναρριχώνται σε κάθε επιφάνεια, είτε αυτή είναι κάθετη, είτε οριζόντια, είτε υπό 

κλίση. Παρακάτω βρίσκονται τα δύο ερωτηματολόγια που εκπροσωπούν τις ιδέες 

που προαναφέρθηκαν.  Επιπλέον παρατηρούμε πως και οι δύο μαθητές, μαζί με την 

γραπτή τους απάντηση έχουν σχεδιάσει και ένα ιχνογράφημα.  

   Στην περίπτωση της ιδέας πως η σαύρα έχει ειδικά παπουτσάκια , το 

ιχνογράφημα παρουσιάζει το πόδι της σαύρας το οποίο περιτριγυρίζεται από 

γραμμές που σχηματίζουν ένα μοτίβο, θέλοντας λογικά να δείξει ο μαθητής πως σε 

αυτό το σημείο βρίσκονται τα παπουτσάκια που περιγράφει στη γραπτή απάντηση 

και πως σε αυτά οφείλεται η ιδιαίτερη δυνατότητα της σαύρας να σκαρφαλώνει 

στις επιφάνειες.   

 

Εικόνα 28: Ερωτηματολόγιο που παρουσιάζει την εναλλακτική ιδέα πως η σαύρα διαθέτει 
στα πόδια της μικρά καρφάκια που την βοηθάνε να σκαρφαλώνει σε διάφορες επιφάνειες. 
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Επιπροσθέτως στο ερωτηματολόγιο που παρουσιάζεται παραπάνω ο μαθητής 

αποδίδει όπως προαναφέρθηκε τη δυνατότητα αναρρίχησης της σαύρας σε 

κάποιου είδους καρφάκια που βρίσκονται στα πέλματα του σαμιαμιδιού.  

 

 

Εικόνα 29: Ερωτηματολόγιο που προβάλει την ιδέα πως το σαμιαμίδι έχει ειδικά 
παπουτσάκια που κολλάνε στην επιφάνεια του τοίχου. 

 Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί πως με το πέρας της ανάλυσης των 

απαντήσεων των μαθητών, παρατηρήθηκαν αρκετές διαφοροποιήσεις ως προς την 

πιθανή απάντηση στην ερώτηση του ερωτηματολογίου, ανάλογα με το γένος των 

μαθητών. Επεξηγηματικά, στην περίπτωση των κοριτσιών δόθηκαν οι απαντήσεις: 

κύτταρα, μαγνητάκια και σκόνη, που δεν συναντήθηκε στα ερωτηματολόγια των 

αγοριών. Ενώ από την άλλη πλευρά, τα αγόρια απάντησαν πιο ευφάνταστα στην 

ερώτηση και οι απαντήσεις που συναντώνται και διαφέρουν από αυτές των 

μαθητριών είναι οι τρίχες, η ζελατίνη, τα καρφάκια και τα παπούτσια. 

  Εν κατακλείδι, όσον αφορά την περίπτωση των συμμετεχόντων αγοριών, 

πρέπει να τονιστεί ότι όλη η ανάλυση που έγινε εμπίπτει στο 77,36% των 

ερωτηθέντων. Δηλαδή από το συνολικό πλήθος που συμμετείχε στην έρευνα, το 

77,36% έδωσε κάποια εναλλακτική ιδέα ως απάντηση στην ερώτηση. Μάλιστα, 
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ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός πως από αυτό το ποσοστό το 5,66% 

τεκμηρίωσε την απάντηση του μερικώς επιστημονικά, γεγονός που δεν απαντάται 

στην περίπτωση των μαθητριών. Κατ’ επέκταση το λοιπό 18% των μαθητών, που 

συμμετείχε στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, απάντησε με ασάφεια στη 

ερώτηση και δεν ήταν δυνατή η καταγραφή της απάντησης. Παρακάτω παρατίθεται 

και το σχετικό γράφημα, σε μορφή πίτας (βλέπε πίνακα 4).   

  Όπως και στην περίπτωση των κοριτσιών που έχει παρουσιαστεί 

ερωτηματολόγιο που αντιπροσωπεύει την μονάδα ανάλυσης της ασαφής 

απάντησης, έτσι και εδώ έχουμε τοποθετήσει ένα ερωτηματολόγιο ενός μαθητή 

που έχει δώσει μία ασαφή απάντηση (βλέπε εικόνα 30). 

 

Εικόνα 30: Ερωτηματολόγιο που παρουσιάζει μια ασαφή απάντηση που δόθηκε από 
κάποιο μαθητή. Συγκεκριμένα ο μαθητής θεωρεί πως η σαύρα μπερδεύει την επιφάνεια 
του τοίχου με την επιφάνεια ενός δέντρου. 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

 

Από την παραπάνω παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει πως 

οι ιδέες που είχαν οι μαθητές πριν από τη διαδικασία της διδακτικής παρέμβασης  

ποίκιλαν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους. Ωστόσο έγινε εμφανές πως δύο από αυτές 

τις ιδέες ήταν επικρατέστερες σε ολόκληρο το δείγμα. Αυτές είναι οι «Βεντούζες» 

και τα «Νύχια». Όπως προαναφέραμε η ιδέα της «βεντούζας» έχει ξαναφερθεί στην 

ελληνική βιβλιογραφία από την Σακελλάρη στην έρευνα που διεξήγαγε κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 (Σακελλάρη, 2016).  Η διαφορά που εντοπίστηκε 

μεταξύ της παρούσας έρευνας και της έρευνα της Σακελλάρη που προαναφέρθηκε 

είναι πως στο μεγαλύτερο μέρος των ερωτηματολογίων πριν τη διδακτική 

παρέμβαση στη συγκεκριμένη έρευνα δείχνουν πως η ιδέα που συγκέντρωσε  το 

μεγαλύτερο ποσοστό είναι αυτή των «νυχιών» ενώ στην έρευνα του 2016 

αναδείχθηκε η ιδέα της «βεντούζας» ως επικρατέστερο ποσοστό.  

   Επιπροσθέτως στην παρούσα έρευνα παρουσιάστηκε και η ιδέα που ξέφυγε 

από το επίπεδο της εναλλακτικής ιδέας και άγγιξε το επίπεδο της μερικής 

επιστημονική απαντήσεως. Αυτή η ιδέα είναι ότι η σαύρα διαθέτει μικρές τρίχες στα 

πέλματά της, οι οποίες κολλούν και ξεκολλούν προκειμένου η σαύρα να 

σκαρφαλώνει σε επιφάνειες οι οποίες βρίσκονται υπό μεγάλη κλίση. Ακόμη πιο 

αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η ιδέα που αναφέρθηκε παραπάνω εμφανίστηκε 

μόνο στο μέρος του δείγματος που αποτελείται από αγόρια, πράγμα που γεννά 

κάποια ερωτήματα. Γιατί εμφανίστηκε μόνο στα αγόρια; Από πού αντλήθηκε η 

συγκεκριμένη ιδέα; Μήπως επειδή τα αγόρια βλέπουν στην τηλεόραση ή διαβάζουν 

στα κόμικς διάφορα έργα φαντασίας με διάφορους ήρωες με υπερδυνάμεις  οι 

οποίες μοιάζουν με αυτές που έχουν διάφορα όντα στη φύση και στο ευρύτερο 

περιβάλλον, όπως για παράδειγμα είναι ο spiderman, είναι και η αιτία να αντλούν 

τέτοιες ιδέες τα παιδιά που βρίσκονται σε νεαρή ηλικία;  

   Βασίζοντας πάνω στα ερωτήματα που προαναφέρθηκαν σε κάποια επόμενη 

παρόμοια έρευνα για τις ιδέες των μαθητών ίσως να ήταν καλύτερο να γίνουν 

κάποιες αλλαγές και να τεθούν περισσότερα ερωτήματα του τύπου  «Τι σε έκανε να 

σκεφτείς την συγκεκριμένη ιδέα;», προκειμένου να γίνει η ιδέα του μαθητή ή της 
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μαθήτριας περισσότερο κατανοητή από του ερευνητές.   

 Τέλος, όπως προαναφέρθηκε στο θεωρητικό μέρος της παρούσας πτυχιακής 

εργασίας, η νανοτεχολογία και η νανοεπιστήμη στο μέλλον θα αποτελούν έναν από 

τους μεγαλύτερους τομείς της οικονομίας και της εργασίας. Για τον λόγο αυτό θα 

ήταν συνετό να ενταχθούν στα αναλυτικά προγράμματα εκπαιδευτικά υλικά της N-

ET με εισαγωγικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικό υλικό όπως είναι των Jones, 

Favlo, Taylor & Broadwell (2007), του Πέικου (2016) και της Σακελλάρη (2016).  
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