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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία καταγράφονται οι αρχικές ιδέες των μαθητών του δημοτικού 

και των φοιτητών για το μέγεθος και κλίμακα, καθώς και την υπέρ–υδροφοβικότητα 

στο πέταλο του τριαντάφυλλου. Σύμφωνα με την περιορισμένη βιβλιογραφία, οι 

μαθητές και οι φοιτητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν αυτά τα φαινόμενα. Στη 

συγκεκριμένη εργασία, μελετήσαμε την ικανότητα των μαθητών και των φοιτητών να 

εξηγήσουν το φαινόμενο της υπέρ–υδροφοβικότητας στο πέταλο του τριαντάφυλλου, 

να σειροθετούν αντικείμενα σύμφωνα με το μέγεθός τους στη μακροκλίμακα, 

μικροκλίμακα, νανοκλίμακα και στη ατομική κλίμακα και να ταξινομούν αντικείμενα 

στους τρεις κόσμους (μακρόκοσμος, μικρόκοσμος, νανόκοσμος). Το ερευνητικό 

εργαλείο ήταν ένα ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν τα 

ιδιαίτερα προβλήματα κατανόησης που έχουν οι δύο συγκεκριμένοι πληθυσμοί στις 

παραπάνω θεματικές. 

 

Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση στη Νανοεπιστήμη - Νανοτεχνολογία, Ιδέες μαθητών -  

φοιτητών,  Νανοκλίμακα, Υδροφοβικότητα, Φαινόμενο του τριαντάφυλλου  

 

Abstract 

In this essay, the initial ideas of primary student teachers and students about the size 

and scale, as well as the hyper-hydrophobicity in the petal of the rose are recorded. 

According to the limitative literature, this sample find difficult to understand these 

phenomenon. In this essay, we studied their ability: to explain (a) the phenomenon of 

hyper-hydrophobicity in the petal of the rose,(b) to order objects according to their 

size at the macro scale, micro scale, nanoscale and (c) atomic scale, and to  classify 

the objects in the three worlds (macroworld, microworld, nanoworld), which seems to 

have made them quite difficult. The research tool was the questionnaire. The results 

of the research rival there specific difficulty of understand to previous thematic.  

 

Keywords: Nanoscience- Nanotechnology education, student’s – primary student’s 

ideas, Nanoscale, Hydrophobicity, petal rose effect 
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1.Θεωρητικό Πλαίσιο 

 

1.1. Τι είναι η Νανοεπιστήμη- Νανοτεχνολογία; 

 

Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης στην κλίμακα 

του νάνο (1 έως 100nm) έχει επηρεάσει πολύ την καθημερινότητα των ανθρώπων. Η 

Nανοεπιστήμη -  Nανοτεχνολογία (Ν-ΕΤ), είναι ένας νέος διεπιστημονικός κλάδος 

όπου συνδέεται με την φυσική και την χημεία, καθώς όμως εμφανίζεται με διαφόρους 

τρόπους στην καθημερινότητά μας (Μάνου κ.α., 2013).  

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον Roco (2011), η Ν-ΕΤ αφορά την ικανότητα ελέγχου 

και αναδιάρθρωσης της ύλης σε ατομικά και μοριακά επίπεδα στην κλίμακα περίπου 

1-100nm και την εκμετάλλευση των διακριτών ιδιοτήτων και φαινομένων σε αυτή 

την κλίμακα σε σύγκριση με εκείνες που συνδέονται με άτομα, μόρια ή άτομα στην 

μακροκλίμακα. Στόχος είναι η δημιουργία υλικών, συσκευών και συστημάτων με 

ριζικά νέες ιδιότητες και λειτουργίες με την κατασκευή της μικρής δομής τους. Οι 

ίδιες αρχές και εργαλεία εφαρμόζονται σε διάφορους τομείς ενδιαφέροντος και 

μπορεί να συμβάλουν στη δημιουργία μιας ενοποιητικής πλατφόρμας για την 

επιστήμη, τη μηχανική και την τεχνολογία στη νανοκλίμακα. Η μετάβαση από τη 

συμπεριφορά ενός ατόμου ή μορίων στη συλλογική συμπεριφορά ατομικών και 

μοριακών συναρμολογήσεων συναντάται στη φύση και η νανοτεχνολογία 

εκμεταλλεύεται αυτό το φυσικό όριο. 

Καταγράφεται ότι, η Ν-ΕΤ είναι η κατασκευή και χρήση λειτουργικών δομών οι 

οποίες έχουν τουλάχιστον μία διάσταση που μετράται σε νανόμετρα. Το μέγεθός 

τους, τους επιτρέπει να παρουσιάζουν καινοτόμες και σημαντικά βελτιωμένες 

φυσικές, χημικές και βιολογικές ιδιότητες, φαινόμενα, και τις διαδικασίες λόγω του 

μεγέθους τους. Έτσι, η Ν-ΕΤ μπορεί να οριστεί ως η έρευνα και η ανάπτυξη που 

περιλαμβάνει τη μέτρηση και τον χειρισμό της ύλης σε ατομικά, μοριακά και 

υπερμοριακά επίπεδα. Όταν τα δομικά χαρακτηριστικά είναι ενδιάμεσα μεταξύ 

απομονωμένων ατόμων και υλικών στην περιοχή περίπου 1-100nm, τα αντικείμενα 

συχνά εμφανίζονται με φυσικές ιδιότητες, ουσιαστικά διαφορετικές από εκείνες που 

εμφανίζονται από τα δύο άτομα ή των υλικών. Ο όρος "νανοτεχνολογία" 

χρησιμοποιείται γενικά ως σημείο αναφοράς τόσο στη νανοεπιστήμη όσο και στη 

νανοτεχνολογία. Θα έπρεπε να υπάρχει διάκριση μεταξύ νανοεπιστήμης και 
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νανοτεχνολογίας. Η νανοεπιστήμη, ασχολείται με τη χειραγώγηση και το 

χαρακτηρισμό της ύλης σε κλίμακες μήκους μεταξύ του μοριακού μεγέθους των 

μικρομέτρων. Η νανοτεχνολογία είναι μια αναδυόμενη τεχνική πειθαρχία που ισχύει 

για τη δημιουργία προϊόντων (Kumar & Kumbhat, 2016). 

 

1.2. Εισαγωγή της Ν-ΕΤ στην εκπαίδευση 

 

Η εκπαιδευτική αξία της Ν-ΕΤ διαφαίνεται από το ότι είναι αναγκαιότητα κάθε 

χώρας να εξασφαλίζει τις θέσεις των νανοεπιστημόνων και νανοτεχνολόγων, αφού 

είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξη της επιστήμης και της βιομηχανίας. Ακόμα στις 

δύσκολες οικονομικές συνθήκες, η Ν-ΕΤ αποτελεί μια ελκυστική αγορά εργασίας για 

νέους ανθρώπους. Στα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις από 

οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ, θα υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού, οι οποίοι θα 

ήταν εκπαιδευμένοι σε αυτόν τον επιστημονικό – τεχνολογικό τομέα (Μάνου κ.α., 

2015).  

Σημειώθηκε διεθνής ανταγωνισμός για τις επενδύσεις στην Ν-ΕΤ από χώρες, όπως η 

Ιαπωνία, Κίνα, Ρωσία και άλλες και για αυτό τον λόγο η εκπαιδευτική αξία της Ν–ΕΤ 

θεωρείται καταλυτική. Πιο συγκεκριμένα, στο διάστημα μεταξύ 1997-1999, στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) αντιστοιχούσε το 32% των δημοσιεύσεων σε παγκόσμια 

κλίμακα, έναντι 24% των Η.Π.Α και 12% της Ιαπωνίας, ενώ στα διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας οι Η.Π.Α. κατέχουν μερίδιο 42% παγκοσμίως έναντι 36% της Ε.Ε. 

Αυτό το στοιχείο δείχνει ότι στην Ε.Ε. η μετατροπή της έρευνας σε εφαρμογές είναι 

ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2004). Διάφοροι οργανισμοί 

ενθαρρύνουν την ιδέα να αναπτυχτεί η κοινωνία τους με επιστήμονες, υπευθύνους 

και κατάλληλους για την εξέλιξη της νανοτεχνολογίας. Όλοι οι οργανισμοί όπως, 

εμπορίου, βιομηχανίας, δημόσιας διοίκησης καθώς και οι εκπαιδευτικοί, μηχανικοί, 

κοινωνιολόγοι παραθέτονται υπέρ αυτής της ιδέας, τη ανάπτυξης της κοινωνίας με 

υποχρεωτική εκπαίδευση της νανοτεχνολογίας (Μάνου κ.α.,  2013). 

Η επιτροπή καλεί τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω τακτικό διάλογο σε 

θέματα νανοτεχνολογίας και να ενισχύσουν την  εκπαίδευση των καταναλωτών σε 

πεδία εφαρμογή (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2005, σελ 9-10).   

Από την πλευρά της εκπαιδευτικής κοινότητας, ερευνητές της ΔΦΕ, προβάλλουν 

ισχυρά επιχειρήματα για την εισαγωγή της Ν-ΕΤ στην υποχρεωτική εκπαίδευση. 
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Διάφορες έρευνες έδειξαν ότι το ενδιαφέρον το μαθητών αυξάνεται όταν το γνωστικό 

αντικείμενο αφορά θέματα της καθημερινής τους ζωής (Μάνου κ.α., 2005).  

Με τα παραπάνω επιχειρήματα, η εκπαιδευτική κοινότητα ελπίζει να αντιμετωπίσει 

το φαινόμενο της μείωσης του ενδιαφέροντος από τους μαθητές προς τις ΦΕ που 

παρατηρείται τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο. Αποδελτιώνοντας τη 

βιβλιογραφία γίνεται φανερό ότι πολλοί είναι οι ερευνητές οι οποίοι υποστηρίζουν 

την αναγκαιότητα εισαγωγής της νανοτεχνολογίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση. 

(Μάνου κ.α., 2013). 

Η άποψη για την εισαγωγή της νανοτεχνολογίας Ν-ΕΤ στην υποχρεωτική εκπαίδευση 

υποστηρίζεται ακόμη και από το γεγονός ότι οι μαθητές πρέπει να γίνουν  

εγγράμματοι πολίτες και να εκπαιδευτούν σε αυτή. Θα πρέπει να αποκτήσουν τον 

νάνο - γραμματισμό για να μπορούν να χειρίζονται καθημερινά θέματα στην ζωή 

τους, που είναι βασισμένα στην επιστήμη και έτσι να καταλήξουν πληροφορημένοι 

πολίτες. Επιπλέον, η νανοτεχνολογία διεγείρει την περιέργεια των μαθητών για αυτά 

τα φαινόμενα και τα διάφορα μυστήρια που επεξεργάζονται σε αυτή, για αυτό όπως 

φαίνεται τους ωθεί περισσότερο να ασχοληθούν μαζί της και να την εξερευνήσουν 

αναπλάθοντας την φαντασία τους. Μόνο, έτσι λοιπόν, αν οι νέοι γνωρίζουν τις πτυχές 

της νανοτεχνολογίας μπορούν να έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν σωστά εργασία 

και τις σπουδές τους. Τέλος, η διεπιστημονικότητα η οποία διέπει την νανοτεχνολογία 

συμβάλλει στο να αναγνωρίσουν οι μαθητές τη θέση της επιστήμης με την 

καθημερινή ζωή καθώς και το πως συμβάλει σε αυτή. Έτσι στρέφονται προς την 

θετική πλευρά της και άξιας της Ν-ΕΤ (Πέικος, Μάνου, Σπύρτου 2015). 
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1.3. Ποιες έννοιες και φαινόμενα της Ν-ΕΤ θεωρούνται κατάλληλα για την 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση; 

 

Η βιβλιογραφία που εστιάζει στην εισαγωγή της Ν-ΕΤ στην υποχρεωτική 

εκπαίδευση, όσο αφορά τη μάθηση των παιδιών και τα δομικά στοιχεία 

παρουσιάζονται έννοιες, οι οποίες είναι διεπιστημονικές. Στη συγκεκριμένη εργασία, 

θα παρουσιάσουμε τις έννοιες από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, τις οποίες θα 

πρέπει να κατακτήσουν εννοιολογικά οι μαθητές με απώτερο σκοπό να αναπτύξουν 

τον νανογραμματισμό. Ο Μάνου κ.α. (2015), στη βιβλιογραφική επισκόπηση για το 

σκοπό αυτό παρουσιάζουν τις παρακάτω έννοιες που ονομάζονται «Μεγάλες Ιδέες- 

Big Ideas». Αρχικά, θα αναφέρουμε τις Μεγάλες Ιδέες της Ν-ΕΤ για την  Γ\ θμια 

εκπαίδευση και έπειτα για τη Β\θμια και Α\θμια (Μάνου κ.α., 2015, Stevens, 2009): 

 ΜΙ1-Μέγεθος και κλίμακα 

 ΜΙ2-Λόγος εμβαδόν επιφάνειας / όγκος (SA/V) 

 ΜΙ3-Συμπεριφορά που κυριαρχείται από την επιφάνεια  

 ΜΙ4-Αυτο-οργάνωση 

 ΜΙ5-Κβαντική Μηχανική  

 ΜΙ6-Ιδιότητες που εξαρτώνται από το μέγεθος.   

 ΜΙ7-Όργανα/Χαρακτηρισμός 

 ΜΙ8-Μοντέλα και προσομοιώσεις 

 ΜΙ9-Κοινωνικές επιπτώσεις 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι τίτλοι καθεμίας στη Β\θμια εκπαίδευση με σύντομη 

περιγραφή στο περιεχόμενο της (Μάνου κ.α., 2015, Stevens, 2009). 

ΜΙ1. Μέγεθος και  κλίμακα: Αφορά το μέγεθος, την σύγκριση και την εκτίμηση 

του, σε όλες τις κλίμακες όχι μόνο με γυμνό μάτι αλλά και με το μικροσκόπιο. 

ΜΙ2. Δομή της ύλης: Η ύλη αποτελείται από δομικά στοιχεία τα οποία είναι 

ιεραρχικά και σχηματίζουν διάφορες οργανώσεις στη νανοκλίμακα. 

ΜΙ3. Δυνάμεις και αλληλεπιδράσεις: Όλες οι αλληλεπιδράσεις περιγράφονται από 

πολλούς τύπους δυνάμεων, η επίδραση όμως κάθε τύπου δύναμης αλλάζει στην 

κλίμακα. Στην νανοκλιμακα οι ηλεκτρικές δυνάμεις καθορίζουν τις αλληλεπιδράσεις 

των νανοδομών. 

ΜΙ4. Κβαντικά φαινόμενα: Τα διαφορετικά μοντέλα εξηγούν την συμπεριφορά της 

ύλης και προβλέπουν τις συμπεριφορές της. Για παράδειγμα, το μέγεθος ενός 
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αντικείμενου που είναι μικρό και προσεγγίζει την νανοκλίμακα τα κβαντικά 

φαινόμενα είναι πιο σημαντικότερα. 

ΜΙ5. Ιδιότητες εξαρτώμενες από το μέγεθος: Οι ιδιότητες της ύλης μπορούν να 

αλλάξουν ανάλογα με την κλίμακα. Για παράδειγμα με τη μετάβαση ενός υλικού από 

τη μακροκλίμακα στη νανοκλίμακα οι ιδιότητες του θα αλλάξουν.  

ΜΙ6. Αυτοοργάνωση: Διάφορα υλικά κάτω από ειδικές συνθήκες μπορούν να 

συναθροιστούν και να δημιουργήσουν οργανωμένες δομές. 

ΜΙ7. Εργαλεία και όργανα: Η επιστημονική πρόοδος συμβάλει στην ανάπτυξη των 

νέων εργαλείων και μεθόδων που βοηθούν τους επιστήμονες να κατανοήσουν τα νέα 

επίπεδα της ύλης και γενικότερα τα χαρακτηριστικά, την μέτρηση και την 

συμπεριφορά της στη νανοκλίμακα. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη εξειδικευμένων 

εργαλείων όμως τα μικροσκόπια SPM (scanning probe microscope) και SEM 

(scanning electron microscope) οδηγούν σε νέα επίπεδα κατανόησης της ύλης.  

ΜΙ8. Μοντέλα και προσομοιώσεις: Η δημιουργία μοντέλων και προσομοιώσεων 

είναι αρκετά σημαντική γιατί  βοηθά τους επιστήμονες να κατανοήσουν τις δομές, τις 

ερμηνείες και τις συμπεριφορές των διαφόρων φαινομένων που μεταβάλλονται στην 

νανοκλίμακα . Τα μοντέλα και οι προσομοιώσεις αποτελούν βασικό εργαλείο για 

τους επιστήμονες  ώστε να κατανοήσουν τα φαινόμενα στην νανοκλιμακα.  

ΜΙ9. Επιστήμη-Τεχνολογία-Κοινωνία: Αφού η νανοτεχνολογία είναι η επιστήμη η 

οποία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο τα τελευταία χρόνια και θεωρείται η ανερχόμενη 

επιστήμη, θα πρέπει να λαμβάνει απόψεις και για τις νέες τεχνολογίες για το πώς 

πρέπει να χρησιμοποιούνται, τι αφορούν, ποιους επηρεάζουν. 

Οι Μεγάλες Ιδέες της Β\θμιας παρουσιάζουν ομοιότητες με αυτές της Γ\θμιας, 

μερικές εμφανίζονται ως αυτόνομες και άλλες ενσωματωμένες. Αυτόνομες 

εντάσσονται οι Ιδέες ΜΙ1, ΜΙ4, MI5, ΜΙ6, ΜΙ7, ΜΙ8, ΜΙ9, ενώ ενσωματωμένες 

εμφανίζονται οι δύο, η ΜΙ2 και η ΜΙ3. Πιο ειδικά, η ΜΙ2 «εμβαδόν 

επιφάνειας/όγκος» στην Γ/θμια εκπαίδευση θεωρείται ξεχωριστή Ιδέα καθώς δίδεται 

μεγάλη βαρύτητα στον υπολογισμό του λόγου SA/V για διάφορα γεωμετρικά 

σχήματα, ενώ στη Β/θμια «χάνει» την αυτονομία της και εντάσσεται στο περιεχόμενο 

άλλων Μεγάλων Ιδεών, όπως στη ΜΙ1 «μέγεθος και κλίμακα» και στη ΜΙ6 

«Ιδιότητες που εξαρτώνται από το μέγεθος». Επιπλέον, στην Β\θμια εκπαίδευση 

εισάγονται πέντε Νέες Μεγάλες Ιδέες (Μάνου κ.α., 2015, Stevens 2009): η «δομή της 

ύλης» και οι «δυνάμεις και αλληλεπιδράσεις», «η λειτουργικότητα», «η ταξινόμηση 

των νανοϋλικών», «τα ερευνητικά χαρακτηριστικά της Ν-ΕΤ».   
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● ΝΜΙ1. Δομή της ύλης: Το περιεχόμενο αφορά στην επίδραση της διάταξης 

των δομικών μονάδων μιας νανοδομής (άτομα, μόρια, νανοσωματίδια) στις 

ιδιότητές της.  

 ● ΝΜΙ2. Δυνάμεις και αλληλεπιδράσεις: Μέσω διαφόρων τύπων ηλεκτρικών 

δυνάμεων υπάρχουν διάφορες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δομών στην 

νανοκλίμακα, π.χ.  van der Walls 

 ● ΝΜΙ3. Λειτουργικότητα: Είναι η κάθε ιδιότητα που προσδίδεται σε ένα 

νανουλικό ώστε να επιτελέσει την δική του δραστηριότητα, όπως αυτής της 

συνάφειας (bonding).   

 ● ΝΜΙ4. Ταξινόμηση των νανοϋλικών: Ανάλογα με τις παρακάτω κατηγορίες 

ταξινομούμε τα νανοϋλικά, με την χημική τους σύσταση (π.χ. ανόργανα 

νανοσωματίδια), την ηλεκτρική τους αγωγιμότητα (ημιαγωγοί), την προέλευσή 

τους (φυσικά – τεχνητά) και τις διαστάσεις τους (μίας διάστασης, δύο διαστάσεων 

κτλ).  

  ● ΝΜΙ5. Τα ερευνητικά χαρακτηριστικά της Ν-ΕΤ: Κατά κύριο λόγο αυτή η 

κατηγορία  έχει σχέση με την πολυεπιστημονικοτητα και την συνεργατικότητα 

μεταξύ των επιστημόνων από τους κλάδους των ΦΕ, καθώς και την έρευνα και 

της εφαρμογές που παρουσιάζει η Ν-ΕΤ. 
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1.4. Μέγεθος και κλίμακα 

 

Το μέγεθος είναι μία ιδιότητα ενός αντικειμένου και περιγράφει την έκταση ή την 

ποσότητα του. Κάθε αντικείμενο έχει ένα μέγεθος που μπορεί να ορίζεται σε μία, δύο 

ή τρεις διαστάσεις. Συγκρίνοντας ένα αντικείμενο με ένα αντικείμενο αναφοράς 

ορίζεται το μέγεθος του αντικειμένου (π.χ. το αντικείμενο Α είναι μικρότερο από το 

αντικείμενο Β). Συγκρίνοντας το αντικείμενο με μία αναφορά πρότυπο (π.χ. 

συμβατικά καθορισμένες μονάδες), καθορίζεται η κλίμακα των ιδιοτήτων όπως το 

μήκος (π.χ. μέτρα, πόδια, μίλια), περιοχή (π.χ. τετράγωνο, ίντσες, στρέμματα) ή όγκος 

(π.χ. κυβικά πόδια, λίτρα). Κάθε μία από αυτές τις ιδιότητες μπορεί έχει τιμές που 

διαφέρουν κατά πολλές τάξεις μεγέθους. Μερικές φορές είναι χρήσιμο αυτό το 

μεγάλο εύρος μεγέθους να διαιρεθεί σε κλίμακες ή "κόσμους" (π.χ. μακρο-, μικρο-, 

νανο-, ατομικό), που ο καθένας χαρακτηρίζεται όχι μόνο από τις αντίστοιχες μονάδες 

μέτρησης, αλλά και από (1) αντιπροσωπευτικό ή αντικείμενα αναφοράς, (2) εργαλεία 

που δημιουργούν τα αντικείμενα προσβάσιμα στον κόσμο, και (3) μοντέλα που 

περιγράφουν τη συμπεριφορά της ύλης σε αυτή την κλίμακα (Stevens et al., 2009). 

Οι επιστήμονες τείνουν να εργάζονται σε «κόσμους» που ορίζονται από την κλίμακα 

(π.χ., ατομικό, νανο-, μικρο-) των αντικειμένων που περιλαμβάνει. Για παράδειγμα, ο 

κόσμος των κυττάρων, ανήκει στη μικροκλίμακα. Οπτικά μικροσκόπια, είναι τα 

απαραίτητα όργανα για να παρατηρήσουμε τα αντικείμενα σε αυτήν την κλίμακα. Η 

διακριτική ικανότητα οπτικού μικροσκοπίου είναι περίπου 0,2μm ή 200nm, πράγμα 

που σημαίνει ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση αντικειμένων 

μικρότερων από 200nm. Αυτό καθορίζει, κατά προσέγγιση, το κατώτατο όριο του 

μικρόκοσμου, με το ανώτατο όριο να είναι αυτό που μπορεί να δει κανείς με γυμνό 

μάτι (περίπου 0,1mm ή 100μm). Η νανοκλίμακα γενικά ορίζεται στο να περιλαμβάνει 

οποιοδήποτε σύστημα ή υλικό με τουλάχιστον μια διάσταση που κυμαίνεται μεταξύ 1 

και 100nm. Σε αυτήν την περιοχή, άλλα εργαλεία (π.χ. σάρωση μικροσκόπια 

ανίχνευσης, ηλεκτρονικά μικροσκόπια σάρωσης) είναι απαραίτητα για την 

παρατήρηση και τη μέτρηση (Stevens et al., 2009).  

Εκτός από τα όρια του κάθε κόσμου και τα όργανα που χρησιμοποιούνται στην 

παρατήρηση του κάθε κόσμου, οι δυνάμεις που κυριαρχούν στις αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ της ύλης εξαρτώνται επίσης από την κλίμακα. Αν και όλες οι δυνάμεις είναι 

παρούσες σε όλες τις αλληλεπιδράσεις, η βαρύτητα κυριαρχεί στις αλληλεπιδράσεις 

στην μακροκλίμακα κλίμακα. Οι ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις γενικά κυριαρχούν 
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στις νάνο και ατομικές κλίμακες. Και η ισχυρή (ή πυρηνική) δύναμη κυριαρχεί στη 

υποατομική κλίμακα. Ως εκ τούτου, γνωρίζοντας την κλίμακα ενός αντικειμένου 

μπορούμε να προβλέψουμε στο πώς θα συμπεριφερθεί. 

Επιπλέον, ακόμα και μικρές αλλαγές στο μέγεθος μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλες 

σχετικές αλλαγές στην περιοχή και ακόμη μεγαλύτερες αλλαγές στον όγκο. Η 

επιφάνεια προς όγκο, αναλογία (S/V), είναι αντιστρόφως ανάλογη προς τη μία 

διάσταση ενός του αντικειμένου. Οι αλλαγές στο S/V μπορούν να αλλάξουν τον 

τρόπο με τον οποίο τα αντικείμενα ή τα συστήματα συμπεριφέρονται. Πολλές από τις 

ειδικές ιδιότητες στις οποίες έχει σημασία η νανοκλίμακα προκύπτει από την 

επίδραση του μεγέθους S/V. Για παράδειγμα, οι ιδιότητες συνάφειας αλλάζουν με 

αυξημένη εκτεθειμένη επιφάνεια (Stevens et al., 2009).  

 

1.4.1. Κατανόηση  και μάθηση μεγέθους και κλίμακας από την Ν-ΕΤ 

Το περιεχόμενο της Ν-ΕΤ συνδέεται άμεσα με την μάθηση του μεγέθους και 

κλίμακας στους μαθητές και φοιτητές. Μαθητές και φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση 

να σειροθετούν διάφορα αντικείμενα στον κόσμο του μίκρο, του μάκρο και του νάνο. 

Επιπλέον, εντοπίστηκαν δυσκολίες στη διάκριση διαφορετικών μεγεθών 

αντικειμένων μακροκλίμακας και νανοκλίμακας. Τα αποτελέσματα εντόπισαν επίσης, 

ότι όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά μεταξύ των μεγεθών των αντικειμένων, τόσο πιο 

δύσκολο ήταν για τους συμμετέχοντες να προσδιορίσουν πόσες φορές ένα 

αντικείμενο είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από ένα άλλο. Ομοίως, οι συμμετέχοντες 

έδειξαν δυσκολίες στην εκτίμηση των κατά προσέγγιση μεγεθών μικροσκοπικών 

αντικειμένων καθώς και σε μια δυσκολία για τους συμμετέχοντες να εκτιμήσουν το 

μέγεθος των πολύ μεγάλων αντικειμένων. Ο προσδιορισμός του πόσες φορές ένα 

αντικείμενο είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από ένα άλλο αναδεικνύεται ένα δύσκολο 

εγχείρημα (Magana et al., 2012). 

Στη βιβλιογραφία επιχειρείτε να αναδεχθεί πώς οι συμμετέχοντες ξεδιπλώνουν όψεις 

της έννοιας Μέγεθος και Κλίμακα. Μία προσέγγιση εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο 

οι μαθητές χρησιμοποιούν τα γνωστά μεγέθη αντικειμένων ορόσημων για να τα 

πάρουν μια γνώση του μεγέθους, την εκτίμηση του μεγέθους ή άλλων αντικειμένων 

και την ανάπτυξη εννοιολογικού μεγέθους κατηγορίες. Μια άλλη προσέγγιση 

εξετάζει πώς οι γνώσεις των μαθητών για ένα είδος μεγέθους και οι πληροφορίες 

κλίμακας σχετίζονται με άλλο τύπο μεγέθους και κλίμακας πληροφοριών (Delgado et 

al., 2007). 
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Επίπεδα κατανόησης του Μεγέθους και της κλίμακας 

Η διδασκαλία και μάθηση του μεγέθους και της κλίμακας σε περιεχόμενο της Ν-ΕΤ, 

βασίζεται στο FS2C πλαίσιο στην συγκεκριμένη έρευνα (Magana et al., 2012). Όσο 

αφορά την μαθητή έχουμε πέντε γνωστικές διαδικασίες με τα αντίστοιχα επίπεδα 

κατανόησης τους, όπου βασίζονται στο πλαίσιο FS2C και διαφαίνονται στον πίνακα 

1. 

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

μεγέθους και της κλίμακας  (Μagana et al. 2012, σελ. 2187).  

 

Από τις πέντε γνωστικές διαδικασίες, οι τρεις πρώτες είναι ποιοτικές, ενώ οι δύο 

επόμενες είναι ποσοτικές. Το μέγεθος αποτελεί μια ποιοτική ιδιότητα του 

αντικείμενου σε αντίθεση με την κλίμακα που αποτελεί μια ποσοτική ιδιότητα του 

αντικείμενου με συγκεκριμένη μονάδα μέτρησης (Παλάσκας, 2017). 

Χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα αντικείμενα για το μέγεθος και την κλίμακα 

υπάρχουν μερικά παραδείγματα που αφορούν την διαδικασία της γενίκευσης όπου 

εξαρτάται από την ταξινόμηση και παραδείγματα διάκρισης που εξαρτώνται από την 

σειροθέτηση. Για παράδειγμα, η ατομική κλίμακα, στη διαδικασία της γενίκευσης του 

μεγέθους περιλαμβάνει το άτομο, ενώ κατηγοριοποιούμε τον ιό και την διπλή έλικα 

του DNA στη νανοκλίμακα, τα βακτήρια και το ερυθρό αιμοσφαίριο στην 

μικροκλίμακα και ο άνθρωπος και το μυρμήγκι στην μακροκλίμακα. Η σειροθέτηση 

των παραπάνω αντικείμενων σύμφωνα με το μέγεθός τους θα είναι από το μικρότερο 

προς το μεγαλύτερο: άτομο < ιός < βακτήριο < ερυθρό αιμοσφαίριο < μυρμήγκι < 

άνθρωπος. Παράδειγμα ποιοτικής αναλογικής σκέψης θα είναι ότι η διαφορά ύψους 

του ανθρώπου με το μήκος του μυρμηγκιού αναλογικά είναι ίδια με τη διαφορά του 

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 
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μεγέθους μεταξύ του βακτηρίου και την διάμετρο της διπλής έλικας του DNA 

(Πέικος, Μάνου, Σπύρτου 2016). 

Παράδειγμα αριθμητικής αναλογικής σκέψης θα ήταν το μήκος του μυρμηγκιού είναι 

1000 μικρότερο από το ύψος του ανθρώπου, αντίστοιχα και το μέγεθος του DNA 

είναι 1000 μικρότερο από το μέγεθος του βακτηρίου. Τέλος, παράδειγμα ποσοτικής 

απόλυτης αντίληψης είναι ότι το μέγεθος των βακτηρίων είναι 1μm ή 1x10
-6 

m 

(Magana et al., 2012).  

 

1.5. Ποιές είναι οι αρχικές ιδέες των μαθητών- φοιτητών για την Ν-ΕΤ; 

 

1.5.1. Ιδέες  μαθητών για την νανοτεχνολογία  

Σε διάφορες ερωτήσεις που έγιναν σε μαθητές δευτέρας και τετάρτης τάξης 

δημοτικού, όσον αφορά την κλίμακα, οι απαντήσεις των μαθητών κατά κύριο λόγο 

αφορούσαν την μακροκλίμακα και την μικροκλίμακα. Μαθητές όμως μεγαλύτερων 

τάξεων από έκτη δημοτικού έως γυμνάσιο αναφέρουν σαν μικρότερο στοιχείο, το 

άτομο. Όταν όμως τους ζητήθηκε να ταξινομήσουν τα αντικείμενα: κύτταρο, 

βακτήριο, άτομο, μόριο νερού, από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο, στο σύνολό 

τους αποτύγχαναν (Πέικος, Μάνου, Σπύρτου 2015). 

Συμπεραίνουμε λοιπόν, πως οι μικρότεροι μαθητές θεωρούν μικρότερα αντικείμενα 

αυτά του μακρόκοσμου και μικρόκοσμου, ενώ οι μεγαλύτεροι παρόλο που γνωρίζουν 

τα στοιχεία νανόκοσμου δεν μπορούν να τα ταξινομήσουν σωστά με τα υπόλοιπα των 

άλλων κόσμων. Επίσης, οι περισσότεροι μαθητές δεν είχαν ακούσει την λέξη 

«νανοτεχνολογία», αλλά ακόμα και από αυτούς που την είχαν ακούσει, πολύ λίγοι 

μπορούσαν να δώσουν έναν ορισμό. Βασικότερη πηγή από την οποία είχαν ακούσει 

την λέξη ήταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (Πέικος και συν. 2015). 

Σε έρευνα, η οποία απευθυνόταν σε μαθητές 9-11 ετών διαπιστώθηκε ότι μόνο το 

20% του δείγματος είχε ακούσει τις λέξεις «νανοεπιστήμη» ή/και «νανοτεχνολογία» 

ενώ κανένας δε μπορούσε να δώσει έναν ορισμό. Ακόμη, οι μαθητές παρουσίαζαν 

μεγάλη δυσκολία στο να εξηγήσουν τις έννοιες, «άτομο» και «μόριο», οι οποίες 

αποτελούν θεμέλιο για το πεδίο της νανοτεχνολογίας. Επιπλέον, οι μαθητές, σε 

ερωτήσεις που αφορούσαν το μικρότερο αντικείμενο που μπορούν να σκεφτούν, 

αναφέρονταν μόνο σε αντικείμενα του βιολογικού μικρόκοσμου. Οι ερευνητές, 

βασισμένοι στην τελευταία διαπίστωση υποθέτουν πως ο βιολογικός μικρόκοσμος 
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μπορεί να αποτελέσει το «κλειδί» για να κατανοήσουν οι μαθητές τον νανόκοσμο 

(Πέικος και συν. 2015). 

1.5.2. Ιδέες ενηλίκων για την νανοτεχνολογία 

Σύμφωνα με μια πρωτοποριακή έρευνα διαπιστώνεται ότι σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί 

ενήλικες δεν έχουν ακούσει τίποτα για τη νανοτεχνολογία, σύμφωνα με τον Peter D. 

Hart. Περίπου το 50% των ενηλίκων είναι πολύ αβέβαιοι για τη νανοτεχνολογία για 

να προβούν σε μια πρώτη κρίση σχετικά με τις πιθανές αλλαγές μεταξύ των οφελών 

και των κινδύνων. Από εκείνους τους ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να προβούν σε 

μια πρώτη κρίση, η πληθώρα των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι κίνδυνοι και τα οφέλη 

θα είναι ίσοι (Kirkpatrick, D. 2008). 
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1.6. Φαινόμενα της φύσης στην κλίμακα του νάνο 

 

Το φαινόμενο του λωτού έχει ήδη αξιοποιηθεί για διάφορα προϊόντα, όπως για 

παράδειγμα χρώματα επικάλυψης προσόψεων ώστε το νερό να συμπαρασύρει τις 

ακαθαρσίες. Είδη υγιεινής με υφή επιφανείας σαν του λωτού είναι εύκολο να 

καθαριστούν. Τα φύλλα των φυτών έχουν όμως και άλλη νανοτεχνολογία. Το 

σύστημά τους για τη διαχείριση του νερού ρυθμίζεται συχνά από φορισώματα. 

Πρόκειται για μικροσκοπικούς μυς οι οποίοι ανοίγουν ή -όταν τα φυτά 

τραυματιστούν- κλείνουν διαύλους στο τριχοειδές σύστημα των φυτών και 

καθίσταται ορατός ο τρόπος που απομακρύνονται τα σταγονίδια νερού από την 

επιφάνεια του φύλλου. Αυτό οφείλεται στην επιφάνεια των φύλλων. Κατά κύριο 

λόγο, η επιφάνεια του λωτού καλύπτεται από εξογκώματα που μοιάζουν με τριχίδια, 

νανοεξογκώματα, στο μέγεθος της μικροκλίμακας και της νανοκλίμακας. Αυτά τα 

επίπεδα εγκλωβίζουν τον αέρα κάτω από τις σταγόνες νερού και αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα η γωνία επαφής της σταγόνας και του φύλλου να είναι περίπου πάνω από 

150 μοίρες ώστε να δίνει την ιδιότητα της υπέρ-υδροφοβικότητας (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2007).  

Ανάλογα  με το φαινόμενο του λωτού, μελετάται και το πέταλο του τριαντάφυλλου. 

Οι σταγόνες νερού που πέφτουν στο πέταλο του τριαντάφυλλου παίρνουν ένα 

σφαιρικό σχήμα και δεν αποσπώνται από την επιφάνεια του πέταλου. Σύμφωνα 

λοιπόν, με τον Dr Andrew Telford, σε σχετική έρευνα με τίτλο: 'Sticky tape' for water 

droplets mimics rose petal, "η σταγόνα μπορεί να περιγραφεί ως την κολλητική ταινία 

για τα σταγονίδια νερού. Μπορούν να παγιδεύσουν μικροσκοπικές σταγόνες, 

εμποδίζοντάς τους να κυλήσουν από τις επιφάνειες, ακόμα και ανάποδα." (Stuart, G. 

2013).  
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Σχήμα 1: Οπτικές μικρογραφίες ενός σταγονιδίου νερού στο τριαντάφυλλο, στο (α) 

0° και (β) γωνία κλίσης 180°. Το σταγονίδιο εξακολουθεί να αναστέλλεται όταν το 

πέταλο είναι γυρισμένο ανάποδα (Bhushan & Her 2010, σελ. 4720). 

 

Στο παραπάνω σχήμα, παρουσιάζονται φωτογραφίες από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 

όπου φαίνεται η δομή του φύλλου στην νανοκλίμακα. Συγκεκριμένα, το ροδοπέταλο 

αποτελείται από μικρό- προεξοχές πάνω στις όποιες βρίσκονται τοιχώσεις μεγέθους 

νανοκλίμακας. Το νερό μπορεί να διεισδύσει είτε στη μικρο- ή νανοδομή, είτε και 

στα δύο. Επιπλέον, η μικρο- ή νανοδομή μπορεί να εμποτιστεί με νερό ή αέρα. Με 

διείσδυση νερού στη μικροδομή μπορεί να έχουν υψηλή πρόσφυση νερού και 

επομένως υψηλή υστέρηση γωνία επαφής. Οι πειραματικές παρατηρήσεις των δύο 

τύπων ροδοπέταλων δείχνουν ότι οι ιεραρχικά δομημένες επιφάνειες των φυτών 

μπορούν να έχουν συγχρόνως κολλητικές και μη προσκολλητικές ιδιότητες με υψηλή 

γωνία επαφής. Γενικά, το νερό να μπορεί να διεισδύσει είτε σε μακρο- ή νανο-

τραχύτητα, είτε και στα δύο. Η διείσδυση του νερού στην μικρο-τραχύτητα τείνει να 

οδηγήσει σε υψηλή πρόσφυση με τη επιφάνεια, ενώ η παρουσία της νανο-τραχύτητας 

εξακολουθεί να παρέχει υψηλή γωνία επαφής. Ως αποτέλεσμα, παρατηρούνται δύο 

διαφορετικοί τρόποι διαβροχής. Κάποιος μπορεί να ονομάζεται «λωτός» (με χαμηλή 

συνάφεια) και ο άλλος είναι ο τρόπος τριαντάφυλλου (με υψηλή συνάφεια). Τα 

ροδοπέταλα έχουν διαφορετικές οργανωμένες επιφανειακές μικρο- και νανοδομές και 

μπορούν να παρουσιάζουν υψηλή και χαμηλή συνάφεια στο νερό. Η απόσταση 

μεταξύ του βήματος και το ύψος των μικροδομών ελέγχουν το καθεστώς διαβροχής, 

καθώς ελέγχει τη διείσδυση νερού στη μικροδομή. Η μικροδομή ελέγχει την 

υστέρηση της γωνίας επαφής, ενώ η νανοδομή παρέχει υψηλή γωνία επαφής. Ως 

αποτέλεσμα, ένα ροδοπέταλο μπορεί να παρουσιάσει τυπικές ιδιότητες επίδρασης 

λωτού  ή ιδιότητες πετάλου. Είναι δυνατά διάφορα καθεστώτα διαβροχής, ανάλογα 

με τη διείσδυση αέρα και νερού στις μικρο- και νανοδομές (Bharat, B. & Michael N., 

2010).  

Αυτήν την ιδιότητα του πέταλου μας ενδιαφέρει να ερευνήσουμε περισσότερο και 

αυτό θα μελετήσουμε στην παρούσα εργασία. 

Συμπερασματικά, τα φύλλα του λωτού και τα πέταλα του τριαντάφυλλου, έχουν ως 

κοινό χαρακτηριστικό τις σταγόνες νερού που πέφτουν στις επιφάνειές τους να 

παίρνουν σχήμα σφαιρικό, δηλαδή η γωνία επαφής σταγόνας επιφανείας είναι 

μεγάλη, ωστόσο παρουσιάζουν σημαντική διαφοροποίηση στο ότι στα φύλλα του 

http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/368/1929/4713#ref-3
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λωτού, η σφαιρική σταγόνα κυλάει κατά μήκος της επιφάνειας του φύλλου, ενώ στο 

πέταλο του τριαντάφυλλου, η σταγόνα μένει στερεωμένη πάνω στο ροδοπέταλο των 

φυτών. Τα πέταλα παρέχουν ένα παράδειγμα επιφανειών με υψηλή γωνία επαφής και 

υψηλή και χαμηλή γωνία υστέρησης αντίστοιχα. Οι Bhushan & Her 

(2010) μελέτησαν δύο είδη υπερ-υδροφοβικών ροδοπέταλων. Στην εικόνα 1 

παρουσιάζονται οπτικές μικρογραφίες, εικόνες ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης 

(SEM) και χάρτες ύψους επιφάνειας μικροσκοπίου ατομικής δύναμης (AFM) σε ένα 

ροδοπέταλο.  

 

 

                                       

 

Σχήμα 2: Ένα τριαντάφυλλο με υπερ-υδροφοβικά πέταλα: (α)  με υψηλή 

προσκόλληση. i) Οπτική εικόνα, νωπές (ράβδος κλίμακας, 10mm). (ii) ηλεκτρονικές 

μικρογραφίες σάρωσης των πετάλων, ξεραθεί (ράβδος κλίμακας, 20μm). και (iii) 

χάρτης τραχύτητας μικροσκοπίου ατομικής δύναμης των πετάλων, 

αποξηραμένα. Προσαρμοσμένη από τις Bhushan & Her (2010, σελ. 4720). 

 

 

 

 

 

 

http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/368/1929/4713#ref-3
http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/368/1929/4713#ref-3
http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/368/1929/4713#ref-3
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1.7. Εφαρμογές του φαινόμενου του τριαντάφυλλου 

 

«Τα σταγονίδια νερού με σφαιρικό σχήμα πάνω σε ροδοπέταλα, είναι ένα σημάδι ότι 

το λουλούδι είναι εξαιρετικά απωθητικό για το νερό», δήλωσε ο Telford (2013). Οι 

λόγοι γι 'αυτό είναι πολύπλοκοι και σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στην ειδική δομή 

της επιφάνειας του ροδοπέταλου. Η ερευνητική ομάδα που ερευνούσε το ροδοπέταλο 

στο εργαστήριο χρησιμοποιούσε σφαιρικά σωματίδια μεγέθους μίκρο- και νάνο. Το 

αποτέλεσμα είναι ότι τα σταγονίδια νερού συσσωρεύονται όταν τοποθετούνται σε 

μεμβράνες, όπως το πέταλο του τριαντάφυλλου, και δεν είναι ικανά να κυλάνε από 

αυτό, ακόμα και όταν γυρίζουν ανάποδα. Οι μεμβράνες σωματιδίων μπορούν να 

περιγραφούν ως κολλητική ταινία για σταγονίδια νερού (University of Sydney, 2013). 

Αυτό θα μπορούσε να είναι χρήσιμο για την πρόληψη των προβλημάτων 

συμπύκνωσης στις καμπίνες του αεροπλάνου. Θα μπορούσε επίσης, να βοηθήσει 

στην ταχεία διεξαγωγή απλών ιατρικών εξετάσεων σε ελεύθερα σταγονίδια, με 

δυνατότητα πολύ υψηλού κύκλου δοκιμών με φθηνό εξοπλισμό και σε 

απομακρυσμένες περιοχές (University of Sydney, 2013).  

Άλλες συναρπαστικές εφαρμογές που είναι υπό μελέτη: αν χρησιμοποιήσουμε αυτή 

τη νανοτεχνολογία για να ελέγξουμε πώς είναι δομημένη μια επιφάνεια, μπορούμε να 

επηρεάσουμε πώς θα αλληλεπιδράσει με το νερό. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσουμε 

να σχεδιάσουμε μια επιφάνεια που θα κάνει ό,τι χρειαζόμαστε. Θα μπορούσαμε, 

επίσης, να σχεδιάσουμε μια επιφάνεια που να στεγνώνει για πάντα, που δεν 

χρειάζεται καθαρισμό ή μπορεί να αποκρούσει τα βακτηρίδια ή ακόμα και να 

αποτρέψει την ανάπτυξη μούχλας και μυκήτων. Θα μπορούσαμε, με την ίδια δομή, αν 

αλλάξουμε τη σύνθεσή της, να προκαλούσε το νερό να εξαπλωθεί πολύ γρήγορα. 

Ακόμη, συζητείται η χρήση σε ταχέως στεγνούς τοίχους και στέγες που θα 

βοηθούσαν επίσης στην ψύξη των σπιτιών. Για την παρασκευή των σφαιρικών 

σωματιδίων, σε βιομηχανική κλίμακα, είναι σε θέση να προετοιμαστούν μεγάλες 

ποσότητες αυτών των σωματιδίων χωρίς την ανάγκη κατασκευής ειδικών 

εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού (University of Sydney, 2013).  
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2. Μεθοδολογία της έρευνας 

 

2.1. Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας αποτελεί η μελέτη των αρχικών ιδεών μαθητών και 

φοιτητών για όψεις περιεχομένου της Ν-ΕΤ. Αναλυτικότερα, θα απαντήσουμε  

συγκεκριμένα στα παρακάτω ερωτήματα:  

 Πώς νοηματοδοτούν οι μαθητές και φοιτητές τον όρο της υπέρ – 

υδροφοβικότητας;  

 Πώς οι μαθητές και φοιτητές σειροθετούν και ταξινομούν  αντικείμενα 

ανάλογα με το μέγεθός τους; 

 

2.2. Μέθοδος και συμμετέχοντες 

Η παρούσα έρευνα αφορά τις αρχικές ιδέες των μαθητών, πέμπτης και έκτης τάξης 

δύο Δημοτικών Σχολείων της Θεσσαλονίκης με 24 μαθητές η κάθε μία τάξη. Οι 

φοιτητές του δείγματος είναι 20 πρωτοετείς του ΠΤΔΕ Φλώρινας. Στην έρευνα 

συμμετείχαν 68 άτομα τα οποία συμπληρώσαν το ερωτηματολόγιο για να 

καταγραφούν οι αρχικές τους ιδέες στο περιεχόμενο της Ν-ΕΤ. Στην παρούσα 

εργασία οι μαθητές της Θεσσαλονίκης θα εξεταστούν μαζί, καθώς το 

ερωτηματολόγιο τους ήταν κοινό. 

 

2.3. Μέσα συλλογής δεδομένων 

Ως μέσο συλλογής δεδομένων για να μελετήσουμε τις αρχικές ιδέες των μαθητών και 

φοιτητών χρησιμοποιηθήκαν δυο διαφορετικά ερωτηματολόγια, ένα για τους 

μαθητές, ένα για τους φοιτητές. Το ερωτηματολόγιο των μαθητών αποτελείται από 4 

ερωτήσεις, ενώ το ερωτηματολόγιο των φοιτητών με 3 ερωτήσεις. Το 

ερωτηματολόγιο των μαθητών χρησιμοποιήθηκε σε προγενέστερη έρευνα (Πέικος, 

2016).  

 

Οι ερωτήσεις του ερωτηματολόγιου για τους μαθητές, περιλάμβανε τις παρακάτω 

ερωτήσεις: 
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Οι ερωτήσεις του ερωτηματολόγιου για τους φοιτητές ήταν:  
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2.4. Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν σε όλους τους φοιτητές του Πανεπιστήμιου 

Δυτικής Μακεδονίας καθώς και στους μαθητές πέμπτης και έκτης δημοτικού στην 

περιοχή της Θεσσαλονίκης. Είχαν συγκεκριμένο χρόνο για να τα συμπληρώσουν και 

αφού ολοκληρώθηκε, συλλέχτηκαν για την χρήση και την ανάλυσή τους στην 

παρούσα εργασία. Οι μαθητές συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια σε μία διδακτική 

ώρα και οι φοιτητές σε μισή ώρα.  

 

2.5. Ανάλυση δεδομένων 

Αφού συλλέχτηκαν τα δεδομένα, περάστηκαν σε ηλεκτρονική μορφή σε φύλλα excel, 

ώστε να τα αναλύσουμε. Για την ανάλυση των δεδομένων που αφορούν τους μαθητές 

βασιστήκαμε στα επίπεδα κατανόησης που προτείνονται από τους Σπύρτου, Πέικος 

και Μάνου, (2016) και Πέικος, (2016).  

Επιπλέον έγιναν κάποιες τροποποιήσεις. Για παράδειγμα, μια νέα κατηγορία της 

ατομικής κλίμακας, για τα αντικείμενα που εντάσσονται σε αυτή (άτομο υδρογόνου, 

μόριο νερού) (Πέικος, 2016). 

Το υψηλότερο επίπεδο κατανόησης περιλαμβάνει τις απαντήσεις μαθητών, φοιτητών 

που προσεγγίζουν την επιθυμητή γνώση για το κάθε ερευνητικό ερώτημα και το 

χαμηλότερο επίπεδο κατανόησης περιλαμβάνει τις απαντήσεις, όπου βρίσκονται 

μακριά από την επιθυμητή γνώση. 

Στην κατηγορία (Ε3), «επιστημονική γνώση», όσον αφορά την ταξινόμηση, 

τοποθετήθηκαν οι απαντήσεις των μαθητών που προσεγγίζουν την επιστημονική 

άποψη. Για να ταξινομηθεί μια απάντηση στην κατηγορία Ε3 θα πρέπει το 

περιεχόμενο της να είναι συνδεδεμένο με μία ΜΙ. Πιο συγκεκριμένα, η απάντηση να 

περιέχει όρους νανογραμματισμού ή κάποια λέξη κλειδί για να συμπεριληφθεί σε 

αυτό το επίπεδο. Η κατηγορία (Ε2), «μερικώς επιστημονική άποψη», αφορά τις 

απαντήσεις τους που «προσπαθούν» να προσεγγίσουν την επιστημονική άποψη, που 

χρησιμοποίησαν κάποιες λέξεις για να φτάσουν σε αυτή. Οι λέξεις αυτές συνήθως 

που είναι πιο άπλες και παραπέμπουν στις λέξεις με επιστημονικό περιεχόμενο, π.χ. 

όταν αναφέρουν στην απάντηση τους εργαλεία και θέλει να εννοηθεί το μικροσκόπιο. 

Στην κατηγορία (Ε1), «μακριά από την επιστημονική άποψη», τοποθετήθηκαν οι 

απαντήσεις, όπου το λεξιλόγιο δεν ταιριάζει με το περιεχόμενο των ΜΙ ή βρίσκεται 

πιο κοντά στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Τέλος, στη κατηγορία (Ε0), 
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βρίσκονται τα γραπτά των μαθητών –φοιτητών που έχουν αφήσει κενή την ερώτηση, 

ουσιαστικά δεν έχουν απαντήσει ή απαντούν «Δεν ξέρω». 

Έτσι λοιπόν, στο πρώτο και δεύτερο ερώτημα για τους μαθητές ταξινομήσαμε τις 

απαντήσεις τους σύμφωνα με τα παραπάνω επίπεδα. Ανάλογα με τις απαντήσεις των 

μαθητών, αν απαντούσαν ή όχι, γινόταν φανερό από το λεξιλόγιο που 

χρησιμοποιούσαν σε ποια κατηγορία θα τοποθετηθολυν. Τέλος, συγκεντρώσαμε τις 

απαντήσεις και οδηγηθήκαμε στα αποτελέσματα.  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 

ΕΡΩΤΗΜΑ 

ΕΡΓΟ ΕΠΙΠΕΔΑ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

Πως νοηματοδοτούν οι 

μαθητές τον ορό της 

υπέρ – υδροφοβικότητα;  

 

1
η
 Ερώτηση: Ένας μαθητής έριξε μια 

σταγόνα νερού στο πέταλο ενός 

τριαντάφυλλου και παρατήρησε ότι η 

σταγόνα μόλις έπεσε πάνω στο πέταλο 

έγινε στρογγυλή σαν μπίλια. Πως θα 

εξηγούσες σε ένα φίλο σου το λόγο που 

η σταγόνα έγινε στρογγυλή σαν μπίλια;  

2
η
 Ερώτηση: Ένας μαθητής έριξε μια 

σταγόνα νερού στο πέταλο ενός 

τριαντάφυλλου. Στην συνεχεία, γύρισε 

το τριαντάφυλλο ανάποδα και 

παρατήρησε ότι η σταγόνα δεν έπεσε. 

Πως θα εξηγούσε σε έναν φίλο σου τον 

λόγο που η σταγόνα δεν έπεσε; 

Επίπεδο 0: 

καμία απάντηση 

 

Επίπεδο 1: 

Μακριά από την επιστημονική 

άποψη 

 

Επίπεδο 2: 

Μερικώς επιστημονική άποψη 

 

 

Επίπεδο 3: 

Επιστημονική γνώση  

Πίνακας 2: Ταξινόμηση έργων και επιπέδων στο ερευνητικό ερώτημα 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 2, ταξινομήσαμε τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου 

ανάλογα με το ερευνητικό ερώτημα που θέλουμε να αναλύσουμε. Επιπλέον, γίνονται 

διακριτά τα επίπεδα κατανόησης που χωρίσαμε τους μαθητές ανάλογα με τις 

απαντήσεις που έδωσαν. Παραπάνω φαίνεται πιο αναλυτικά πως χωρίσαμε τους 

μαθητές και πως ταχτήκαν στις κατηγορίες των επίπεδων. 

 

Στο τρίτο ερώτημα, των μαθητών, χωρίσαμε ξανά σύμφωνα με τις απαντήσεις των 

μαθητών σε τέσσερα επίπεδα. Στην κατηγορία (Ε0), τάχθηκαν οι απαντήσεις των 

μαθητών, που είχαν τουλάχιστον ένα όργανο παρατήρησης λάθος, χωρίς να μας 

αφορά αν είχαν τοποθετήσει όλα τα αντικείμενα στα σωστά κουτιά. 
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Στην κατηγορία (Ε1), ταξινομήθηκαν οι απαντήσεις που είχαν τοποθετήσει όλα τα 

όργανα παρατήρησης σωστά, αλλά είχαν τοποθετήσει τα αντικείμενα σε λάθος 

κουτιά ή είχαν ξεχάσει να τοποθετήσουν 2 τουλάχιστον αντικείμενα.  

Στην κατηγορία (Ε2), τοποθετήσαμε τις απαντήσεις που είχαν όλα τα όργανα 

παρατήρησης σωστά και είχαν τοποθετήσει ένα αντικείμενο μόνο σε λάθος κουτί ή 

είχαν ξεχάσει να το τοποθετήσουν σε κάποιο από αυτά. Τέλος, στην κατηγορία (Ε3), 

όσον αφορά την ταξινόμηση, εντάχθηκαν οι απαντήσεις των μαθητών, οι οποίοι 

έβαλαν όλα τα αντικείμενα σωστά στα κουτιά και έγραψαν σωστά το όργανο 

παρατήρησης για το κάθε ένα κουτί ξεχωριστά. 

Στο τέταρτο ερώτημα των μαθητών, ανάλογα, με την σωστή τοποθέτηση των 

αντικειμένων χωρίσαμε και τα επίπεδα.  

Στο επίπεδο Ε3, τοποθετήσαμε τις απαντήσεις των μαθητών που είχαν όλα τα 

αντικείμενα σωστά τοποθετημένα, όπως είναι η παραπάνω σειρά. 

Στο επίπεδο Ε2, τοποθετήσαμε τις απαντήσεις των μαθητών που είχαν τοποθετημένο 

σωστά το μακρόκοσμο και τον μικρόκοσμο σωστά (μπάλα ποδοσφαίρου-μυρμήγκι-

κύτταρο κρεμμυδιού - πυρήνας κυττάρου). 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 

ΕΡΩΤΗΜΑ  

ΕΡΓΟ ΕΠΙΠΕΔΑ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

Πως οι μαθητές 

σειροθετούν και 

ταξινομούν  

αντικείμενα 

ανάλογα με το 

μέγεθος τους; 

 

3
η
 Ερώτηση: Ομαδοποίησε τα παρακάτω 

αντικείμενα στα κουτιά με βάση το 

μέγεθος τους. Μπορείς να 

χρησιμοποιήσεις όσα κουτιά θέλεις. 

Α. Δώσε ένα όνομα σε κάθε κουτί που 

χρησιμοποίησες. 

Β. Γιατί έβαλες αυτά τα αντικείμενα στο 

κουτί;  

Γ. Ερώτηση: Με ποιο όργανο μπορείς να 

δεις τα αντικείμενα του; 

4
η 

Ερώτηση: Τοποθέτησε τα παρακάτω 

αντικείμενα κατά σειρά μεγέθους από το 

μεγαλύτερο προς το μικρότερο.  

 

Επίπεδο 0: 

καμία απάντηση 

 

Επίπεδο 1: 

Μακριά από την 

επιστημονική 

άποψη 

 

Επίπεδο 2: 

Μερικώς 

επιστημονική 

άποψη 

 

Επίπεδο 3: 

Επιστημονική 

γνώση 

Πίνακας 3: Ταξινόμηση έργων και επιπέδων στο ερευνητικό ερώτημα  
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Στο επίπεδο Ε1, τοποθετήσαμε τις απαντήσεις των μαθητών που είχαν σωστά 

τοποθετημένο μόνο τον μακρόκοσμο (μπάλα ποδοσφαίρου-μυρμήγκι). 

Τέλος, στο επίπεδο Ε0 ταξινομήθηκαν οι απαντήσεις των μαθητών που δεν είχαν 

τοποθετήσει σωστά ούτε τον μακρόκοσμο.  

Σε αυτό τον πίνακα, φαίνεται πάλι ποιες ερωτήσεις τάσσονται στο συγκεκριμένο 

ερευνητικό ερώτημα, καθώς και τα επίπεδα κατανόησης, όπου ανάλογα με τις 

απαντήσεις των μαθητών τάσσονται σε αυτά. Παραπάνω γίνεται ξανά αναφορά για το 

πώς έγινε ο διαχωρισμός των μαθητών στα επίπεδα. 

 

Όσον αφορά το ερωτηματολόγιο των φοιτητών στο πρώτο ερώτημα, τοποθετούσαν 

σωστά τα αντικείμενα στα κουτιά. Ανάλογα με το πόσα σωστά αντικείμενα είχαν 

τοποθετήσει στα κουτιά έτσι χωρίστηκαν στα επίπεδα κατανόησης. Οι φοιτητές που 

δεν συμπλήρωσαν κανένα κουτί σωστό τάθηκαν στο επίπεδο κατανόησης 0 (Ε0). 

Όσοι είχαν ένα σωστό κουτί τάθηκαν στο επίπεδο κατανόησης 1 (Ε1), όσοι είχαν δυο 

σωστά κουτιά στο επίπεδο κατανόησης 2 (Ε2) και τέλος, όσοι είχαν όλα τα κουτιά 

σωστά στο επίπεδο κατανόησης 3 (Ε3). 

Στην δεύτερη ερώτηση για τους φοιτητές, ταξινομήσαμε τις απαντήσεις σε τέσσερα 

επίπεδα κατανόησης: 

Επίπεδο 0: Σε αυτό το επίπεδο βρίσκονται οι απαντήσεις των φοιτητών που είχαν 

αφήσει κενό, δεν είχαν συμπληρώσει κάποιο αντικείμενο ή είχαν συμπληρώσει 

σωστά τα αντικείμενα μόνο του Μακρόκοσμου (άνθρωπος, μυρμήγκι). 

Επίπεδο 1: Σε αυτό το επίπεδο τοποθετήθηκαν όσοι είχαν βάλει στην σωστή σειρά τα 

αντικείμενα του μακρόκοσμου και ακολούθησαν του μικρόκοσμου (άνθρωπος, 

μυρμήγκι, ερυθρό αιμοσφαίριο, βακτήριο). 

Επίπεδο 2: Βρίσκονται οι απαντήσεις των φοιτητών που είχαν τοποθετήσει σωστά τα 

αντικείμενα του μακρόκοσμου, στην συνέχεια του μικρόκοσμου και ακολούθησαν 

και του νανόκοσμου (άνθρωπος, μυρμήγκι, ερυθρό αιμοσφαίριο, βακτήριο, DNA, 

ιός). 

Επίπεδο 3: Όταν στην παραπάνω σειρά του επιπέδου 2 προστίθεται και η ατομική 

κλίμακα, τότε ο φοιτητής τάχθηκε στο επίπεδο 3(άνθρωπος, μυρμήγκι, ερυθρό 

αιμοσφαίριο, βακτήριο, DNA, ιός, μόριο νερού, άτομο υδρογόνου). 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 

ΕΡΩΤΗΜΑ 

ΕΡΓΟ ΕΠΙΠΕΔΑ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ  

Πως οι φοιτητές σειροθετούν 

και ταξινομούν  αντικείμενα 

ανάλογα με το μέγεθος τους; 

 

1
η
 Ερώτηση: Τοποθέτησε στο 

κατάλληλα κουτιά τα παρακάτω 

αντικείμενα. 

2
η
 Ερώτηση: Τοποθέτησε τα 

παρακάτω αντικείμενα 

σύμφωνα με το μέγεθος τους, 

κατά προσέγγιση, στην κλίμακα 

που ακολουθεί. 

 

Επίπεδο 0: 

καμία απάντηση 

Επίπεδο 1: 

Μακριά από την επιστημονική 

άποψη 

Επίπεδο 2: 

Μερικώς επιστημονική άποψη 

Επίπεδο 3: 

Επιστημονική γνώση 

Πίνακας 4: Ταξινόμηση έργων και επιπέδων κατανόησης  

 

Στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα για τους φοιτητές βρίσκονται δυο ερωτήσεις του 

ερωτηματολόγιου και σύμφωνα με τις απαντήσεις των φοιτητών ταξινομήθηκαν στα 

επίπεδα κατανόησης. Αναλυτικότερα, για το πως χωρίζονται στα επίπεδα γίνεται 

αναφορά παραπάνω και για τις δυο ερωτήσεις. 

Στην τρίτη και τελευταία ερώτηση για τους φοιτητές, χωρίσαμε τα τέσσερα επίπεδα 

κατανόησης σύμφωνα με το πρώτο και το δεύτερο ερώτημα των μαθητών. Ανάλογα 

με τις απαντήσεις των φοιτητών τοποθετηθήκαν στη κατάλληλη κατηγορία. Στην 

επίπεδο κατανόησης 0 (Ε0), τοποθετηθήκαν οι φοιτητές που είχαν αφήσει κενό έστω 

και ένα υπό-ερώτημα, στο επίπεδο κατανόησης 1 (Ε1), τοποθετηθήκαν οι απαντήσεις 

των φοιτητών που το λεξιλόγιο τους σε κάθε απάντηση του υπό-ερωτήματος 

προσεγγίζει την ανθρωποκεντρική ιδέα και το λεξιλόγιο του δεν συμφωνεί με καμία 

ΜΙ, στο επίπεδο κατανόησης 2 (Ε2), βρίσκονται οι απαντήσεις που προσπάθησαν να 

προσεγγίσουν την επιστημονική άποψη σε όλες τις απαντήσεις των υπό-ερωτημάτων 

και τέλος, στο επίπεδο κατανόησης 3 (Ε3) τοποθετηθήκαν οι απαντήσεις που άγγιξαν 

την επιστημονική άποψη σε όλα τα υπό-ερωτήματα. Με αυτό τον τρόπο 

κατηγοριοποιήθηκαν οι απαντήσεις των φοιτητών στα επίπεδα κατανόησης και 

οδηγηθήκαμε στα αποτελέσματα. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 

ΕΡΩΤΗΜΑ 

ΕΡΓΟ ΕΠΙΠΕΔΑ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

Πως νοηματοδοτούν οι φοιτητές 

τον ορό της υπέρ – 

υδροφοβικότητα;  

 

3
η
 Ερώτηση: Έστω ότι ρίχνουμε 

ίδια ποσότητα νερού στην 

επιφάνεια ενός ξύλου και στην  

επιφάνεια ενός φύλλου φυτού. 

Α) παρατήρησε και περίγραψε 

το σχήμα της σταγόνας του 

νερού σε κάθε περίπτωση. 

Β) χρησιμοποίησε λέξεις και 

σχήμα δώσε μια πιθανή 

εξήγηση για την διάφορα στο 

σχήμα της σταγόνας.  

 

Επίπεδο 0: 

καμία απάντηση 

 

Επίπεδο 1: 

Μακριά από την επιστημονική 

άποψη 

Επίπεδο 2: 

Μερικώς επιστημονική άποψη 

 

Επίπεδο 3: 

Επιστημονική γνώση 

Πίνακας 5: Ταξινόμηση έργων και επιπέδων κατανόησης 

Στο τελευταίο πίνακα, φαίνεται η τελευταία ερευνητική ερώτηση και η μόνη ερώτηση 

που τάσσεται σε αυτή. Τα επίπεδα κατανόησης, ξανά, ανάλογα με τις απαντήσεις των 

φοιτητών χωρίζονται στα επίπεδα κατανόησης, όπου γίνεται πιο εκτενής αναφορά 

παραπάνω για τον διαχωρισμό τους. 
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3. Αποτελέσματα 

 

Ερωτηματολόγιο μαθητών 

 Αποτελέσματα πρώτου ερωτήματος: 

 

Διάγραμμα 1: Αποτελέσματα ταξινόμησης μαθητών. 

 

Σύμφωνα, με το διάγραμμα 1 που αφορά τις απαντήσεις στο σύνολο των μαθητών 

που τοποθετηθήκαν οι περισσότεροι στην κατηγορία Ε1, «μερικώς επιστημονική 

άποψη»,  οι επόμενοι στην κατηγορία Ε0, «ασαφής- καμία απάντηση», ενώ τρεις 

μόνο μαθητές τοποθετήθηκαν στη κατηγορία Ε2 «μερικώς επιστημονική άποψη» και 

τέλος ένας μαθητής μπόρεσε να φτάσει στην κατηγορία Ε3 «επιστημονική άποψη».  

 

Χαρακτηριστική απάντηση μαθητών για τη κατηγορία Ε0 

Όπως φάνηκε και στο πινάκα, οι  19 μαθητές εντάχτηκαν σε αυτή τη κατηγορία γιατί 

οι απαντήσεις που έδιναν στο ερευνητικό ερώτημα ήταν: «δεν ξέρω» ή άφηναν κενό 

χωρίς να απαντήσουν τίποτα. 

 

Χαρακτηριστική απάντηση μαθητών για την κατηγορία Ε1 

Επίσης, σε αυτή την κατηγορία ενταχτήκαν 25 μαθητές. Από τις απαντήσεις τους, οι 

λέξεις κλειδιά που ξεχωρίσαμε για να τοποθετηθούν σε αυτή την κατηγορία είναι:  

«χνούδια», «απαλά φύλλα», «κανονική φόρμα», «υγρασία», «ειδικό κύτταρο», «το 

πέταλο είναι μαλακό», «το πέταλο δεν είναι απορροφητικό», «η σταγόνα μένει στο 

19 
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τριαντάφυλλο». Ενδεικτικά, είναι κάποιες από τις απαντήσεις των μαθητών για την 

ερευνητική ερώτηση. 

Χαρακτηριστική απάντηση μαθητών για την κατηγορία Ε2 

Σε αυτή την κατηγορία μόνο τρεις μαθητές εντάχτηκαν με τις απαντήσεις που ήταν 

ότι, «το νερό που πέφτει πάνω στην φύλλο μαζεύεται όλο μαζί», «το νερό γίνεται 

μπίλια». 

Χαρακτηριστική απάντηση μαθητών για την κατηγορία Ε3 

Σε αυτή την κατηγορία μόνο ένας μαθητής κατάφερε να τοποθετηθεί συμφώνα με την 

απάντηση του η οποία ήταν: «το τριαντάφυλλο είναι υδροφοβικό».   

 

 Αποτελέσματα για το δεύτερο ερώτημα, που εξετάζουμε για τους μαθητές:  

 

 

Διάγραμμα 2: Αποτελέσματα ταξινόμησης μαθητών, για το δεύτερο ερευνητικό 

ερώτημα. 

 

Το παραπάνω διάγραμμα, αφορά τις απαντήσεις των μαθητών, για το δεύτερο 

ερευνητικό ερώτημα,(σύμφωνα με την σελίδα 23), όπου φαίνεται πως το μεγαλύτερο 

μέρος του τμήματος βρίσκεται στην κατηγορία (Ε1), «ανθρωποκεντρική ιδέα», ενώ 

το υπόλοιπο μέρος του τμήματος βρίσκεται στην κατηγορία (Ε0), «ασαφής, καμία 

απάντηση». Στις υπόλοιπες δυο κατηγορίες (Ε2) αλλά και  

(Ε3), κανένας μαθητής με την απάντηση του δεν ταξινομήθηκε σε αυτές. 
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Χαρακτηριστική απάντηση μαθητών για την κατηγορία Ε0 

Σε αυτήν την κατηγορία εντάχτηκαν 12 μαθητές όπου είχαν κενή ή ασαφής την 

απάντηση τους. 

Χαρακτηριστική απάντηση μαθητών για την κατηγορία Ε1 

Σε αυτή την κατηγορία μερικές ενδεικτικές απαντήσεις των μαθητών είναι, «το βάρος 

νερού πάει σε ένα μέρος», «κυλάει χαλαρά η σταγόνα νερού», «χρειάζεται λίγη ώρα 

για να πέσει», «η γύρη απορροφάει την σταγόνα», «η σταγόνα δεν έχει περισσότερη 

ποσότητα νερού», «το τριαντάφυλλο απορροφά την σταγόνα», «γιατί γυρίζει και η 

σταγόνα μαζί με το τριαντάφυλλο», «η σταγόνα είναι ελαφριά» και «η σταγόνα θα 

πέσει μετά από λίγα δευτερόλεπτα». 

 Τα αποτελέσματα για το τρίτο ερευνητικό ερώτημα: 

Η σωστή σειρά στα κουτιά και στα όργανα παρατήρησης είναι η εξής: 

Κουτί 1: άνθρωπος, μυρμήγκι, μπάλα ποδοσφαίρου, 

Κουτί 2: κύτταρο κρεμμυδιού, ερυθρό αιμοσφαίριο, πυρήνας κυττάρου,  

Κουτί 3: DNA, ιός 

Όργανα παρατήρησης: 

Κουτί 1: μάτι, κουτί 2: μικροσκόπιο, κουτί 3: ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 

 

 

Διάγραμμα 3: Αποτελέσματα ταξινόμησης μαθητών, για το τρίτο ερευνητικό 

ερώτημα. 

Όπως διαφαίνεται και στον διάγραμμα 3, όλο το σύνολο των μαθητών τάχθηκε στο 

επίπεδο 0 (Ε0), καθώς κανένας μαθητής δεν μπόρεσε να βρει το σωστό όργανο 

παρατήρησης και για τα τρία κουτιά, ασχέτως από το γεγονός αν έχει τοποθετήσει 

σωστά τα αντικείμενα στα τρία κουτιά. 
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 Τα αποτελέσματα για το τέταρτο και τελευταίο ερώτημα για τους μαθητές:  

Η σωστή τοποθέτηση των αντικειμένων είναι η εξής: 

μπάλα ποδοσφαίρου> μυρμήγκι> κύτταρο κρεμμυδιού> πυρήνας κυττάρου> ιός> 

DNA 

 

Διάγραμμα 4: Αποτελέσματα ταξινόμησης μαθητών, για το τέταρτο ερευνητικό 

ερώτημα. 

Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 4, το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών 

ταξινομήθηκαν στην κατηγορία Ε1 και ένα ακόμα μεγάλο μέρος τοποθετήθηκε στην 

κατηγορία Ε0. Στην κατηγορία Ε1, τάχθηκαν οι 26 μαθητές που τοποθέτησαν σωστά 

μόνο τα αντικείμενα του μακρόκοσμου και στην κατηγορία Ε0, οι 22 μαθητές που 

δεν τοποθέτησαν σωστά ούτε τα αντικείμενα του μακρόκοσμου. 
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Ερωτηματολόγιο φοιτητών 

 Αποτελέσματα για το πρώτο ερώτημα των φοιτητών: 

Η σωστή κατάταξη αντικειμένων στα κουτιά είναι η παρακάτω: 

«Κουτί Μακροκλίμακας»: Άνθρωπος – Μυρμήγκι 

«Κουτί Μικροκλίμακας»: Ερυθρά αιμοσφαίρια – Βακτήριο 

«Κουτί Νανοκλίμακας»: DNA – Ιός 

«Κουτί Ατομικής κλίμακας»: Άτομο υδρογόνου – Μόριο νερού  

 

Διάγραμμα 5: Αποτελέσματα ταξινόμησης φοιτητών. 

 

Σύμφωνα λοιπόν με τον διάγραμμα 5, το μεγαλύτερο ποσοστό, οι 13 φοιτητές από 

τους 20 στο σύνολο, στο πρώτο ερώτημα, βρίσκονται στο επίπεδο κατανόησης Ε0, 

αφού δεν συμπλήρωσαν κανένα κουτί σωστά.  Στην συνέχεια, 5 φοιτητές τάσσονται 

στο επίπεδο κατανόησης Ε1, συμπληρώνοντας μόνο ένα κουτί σωστά και απομένουν 

μόνο δυο φοιτητές, όπου ο ένας είχε όλα τα κουτιά σωστά, όποτε βρίσκεται στο 

επίπεδο κατανόησης Ε3 και ο άλλος συμπλήρωσε δυο κουτιά σωστά και τάσσετε στο 

επίπεδο κατανόησης Ε2. 
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 Αποτελέσματα για το δεύτερο ερώτημα των φοιτητών 

 

Διάγραμμα 6: Αποτελέσματα ταξινόμησης φοιτητών, για το δεύτερο ερευνητικό 

ερώτημα 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 6, το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών βρίσκεται 

στο επίπεδο 0 (Ε0), αφού οι απαντήσεις τους ή ήταν ελλιπείς ή βρήκαν μόνο τα 

αντικείμενα του μακρόκοσμου ή την είχαν αφήσει κενό. Μόνο ένας φοιτητής 

κατάφερε να ταξινομηθεί με τις απαντήσεις του στην κατηγορία Ε1, αφού 

τοποθέτησε σωστά τα αντικείμενα του μακρόκοσμου και του μικρόκοσμου και άλλος 

ένας που κατάφερε να ταξινομήσει τα αντικείμενα του μακρόκοσμου, μικρόκοσμου 

αλλά και του νανόκοσμου για να ενταχτεί στην κατηγορία Ε2. Στο επίπεδο 

κατανόησης Ε3, κανένας φοιτητής δεν ταξινομήθηκε αφού δεν μπόρεσε να βάλει 

σωστά όλα τα αντικείμενα στην σωστή σειρά. 

 

 Η τρίτη ερώτηση για τους φοιτητές είναι η εξής: 

«Έστω ότι ρίχνουμε ίδια ποσότητα νερού στην επιφάνεια ενός ξύλου και στην  

επιφάνεια ενός φύλλου φυτού. Α) παρατήρησε και περίγραψε το σχήμα της σταγόνας 

του νερού σε κάθε περίπτωση. Β) χρησιμοποίησε λέξεις και σχήμα δώσε μια πιθανή 

εξήγηση για την διάφορα στο σχήμα της σταγόνας.» 
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Διάγραμμα 7: Αποτελέσματα ταξινόμησης φοιτητών, για το τρίτο ερώτημα. 

 

Συμφώνα με τον διάγραμμα 7, το μεγαλύτερο μέρος των φοιτητών βρίσκεται στην 

κατηγορία Ε1 και στην κατηγορία Ε0, καθώς κανένας φοιτητής δεν μπόρεσε να 

ταξινομηθεί με τις απαντήσεις του, στις κατηγορίες Ε2,Ε3.  

 

Χαρακτηριστική απάντηση για την κατηγορία Ε0 

Σε αυτή την κατηγορία ενταθήκαν οι φοιτητές που είχαν κενή την απάντησή τους και 

δεν είχαν συμπληρώσει τίποτα. 

Χαρακτηριστική απάντηση για την κατηγορία Ε1 

Σε αυτή την κατηγορία τάχθηκαν 15 φοιτητές, όπου στις απαντήσεις τους έγραφαν 

πως το σχήμα της σταγόνας ήταν «ωοειδές», «μπάλα», «μπάλα ράγκμπι», «κυκλικό 

σχήμα», «χάντρα», «μεγάλο πλάτος» και «οβάλ». Κατά κύριο λόγο αυτές οι 

απαντήσεις κυριάρχησαν στα ερωτηματολόγια των φοιτητών.  
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4. Συζήτηση 

 

Στην συγκεκριμένη εργασία, το ερωτηματολόγιο που δόθηκε σε φοιτητές και 

μαθητές, είχε ως στόχο να καταγραφούν οι αρχικές τους ιδέες για το φαινόμενο της 

υπέρ-υδροφοβικότητας και κατά πόσο μπορούν να τοποθετήσουν σωστά τα 

αντικείμενα στους τρεις κόσμους (μακρόκοσμος, μικρόκοσμος, νανόκοσμος). Επίσης, 

να μπορούν να σειροθετήσουν σωστά αυτά τα αντικείμενα. Στην συγκεκριμένη 

εργασία, μελετάμε τις αρχικές τους ιδέες χωρίς κάποια παρέμβαση. Με τις 

απαντήσεις τους, φαίνεται ότι τα επίπεδα των μαθητών και των φοιτητών είναι 

χαμηλά, καθώς δεν ήταν σε θέση να απαντήσουν σωστά, αφού φάνηκε ότι δεν 

γνώριζαν σχετικά με αυτό το φαινόμενο. Συνήθως, απαντούσαν βάση λογικής στο 

ερώτημα με την σειροθέτηση και την τοποθέτηση των αντικειμένων στα κουτιά των 

τριών κόσμων, αφού μόνο τον άνθρωπο και το μυρμήγκι τοποθετούσαν σωστά, 

καθώς στα υπόλοιπα δεν υπήρχαν σωστές απαντήσεις, όπως καταγράφονται και στις 

έρευνες του Πέικου (2016) και Σπύρτου και συν. (2016). Σε προγενέστερη ερευνά 

του Πέικου (2016), η εκπαιδευτικός που συμμετείχε στην διδακτική παρέμβαση δεν 

έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην κατηγοριοποίηση των αντικειμένων, καθώς και στα 

όργανα παρατήρησής τους. Στις προγενέστερες έρευνες έγιναν διδακτικές 

παρεμβάσεις αλλά οι μαθητές δεν εμπλάκηκαν τόσο με αντικείμενα του νανόκοσμου, 

ώστε να κάνουν μοντέλα, όποτε περιοριστήκαν μόνο για την εξήγηση του 

φαινομένου. Όσον αφορά τους φοιτητές, η μόνη σχετική έρευνα με τον πληθυσμό 

των φοιτητών, όπου φαίνεται ότι πάνω από το 50% δεν γνώριζαν θέματα της 

νανοτεχνολογίας. Συμπεραίνουμε επομένως, ότι η διδασκαλία του περιεχομένου της 

Ν-ΕΤ, τόσο στους μαθητές όσο και στους φοιτητές είναι απαραίτητη. Πρέπει να 

ενταχθούν νέοι μέθοδοι διδασκαλίας, ενεργές δραστηριότητες πάνω σε αυτό το θέμα 

και για τους μαθητές και τους φοιτητές, ώστε να γίνουν γνώστες των φαινομένων της 

Νανοτεχνολογίας. 
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