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H τεχνολογική πρόοδος έχει επηρεάσει τις περισσότερες πτυχές

της καθηµερινότητάς µας αναπτύσσοντας νέα προϊόντα µε ευρέως

φάσµατος επιπτώσεις στη ζωή µας, όπως:

�τις µεθόδους διάγνωσης και θεραπείας ασθενειών

�το φαγητό

�το νερό

�την ενέργεια

�το περιβάλλον



�Η οικονοµική ευηµερία των ΗΠΑ συνδέεται όλο και περισσότερο µε την

τεχνολογία. 

�Το µεγαλύτερο ποσοστό των µελλοντικών θέσεων εργασίας θα απαιτήσει

δεξιότητες µε βάση την τεχνολογία. 

�Η ζήτηση για εργαζόµενους µε επιστηµονικές δεξιότητες αυξάνεται πέντε

φορές ταχύτερα από ό, τι στο υπόλοιπο του εργατικού δυναµικού των ΗΠΑ

(Foley & Hersam, 2006). 

�Στις δύο επόµενες δεκαετίες οι τεχνολογίες και τα προϊόντα που προέρχονται

από τη νανοτεχνολογία θα συµβάλλουν περισσότερο από 1 τρισεκατοµµύρια

δολάρια ετησίως στην παγκόσµια οικονοµία (Roco & Bainbridge, 2001).



�Η εµφάνιση της νανοεπιστήµης και της νανοτεχνολογίας αυξάνει την ανάγκη

για προετοιµασία περισσότερο εγγράµµατων πολιτών ώστε να ανταπεξέλθουν σε

ένα περιβάλλον υψηλής τεχνολογίας.  

�Η νανοεπιστήµη και η νανοτεχνολογία ενσωµατώνουν πτυχές της χηµείας, της

φυσικής, της βιολογίας και της µηχανικής για τη δηµιουργία υψηλού

διεπιστηµονικού πεδίου (Roco, 2001).

Πρόκληση η διεπιστηµονική φύση τους, απαιτεί από µαθητές και

καθηγητές να είναι σε θέση να ενσωµατώσουν ιδέες από διάφορες θεµατικές

ενότητες, προκειµένου να εξηγήσουν πολλά φαινόµενα νανοκλίµακας. 



Απαιτούνται αλλαγές στην ανάπτυξη της διδασκαλίας και της αξιολόγησης στο

αναλυτικό πρόγραµµα. Το αναλυτικό πρόγραµµα θα πρέπει: 

�να δίνει έµφαση όχι µόνο σε µεµονωµένα µαθησιακά θέµατα, αλλά στις

συνδέσεις µεταξύ αυτών

�να δίνει έµφαση στην αξιολόγηση για την υποστήριξη ενός τέτοιου αναλυτικού

προγράµµατος

�να καθορίσει την ενσωµάτωση νέων ιδεών από τις νανοεπιστήµες

Η νανοεπιστήµη και η νανοτεχνολογία βασίζονται σε µεγάλο βαθµό στην

εξερεύνηση, εξήγηση και εφαρµογή των συχνά απροσδόκητων ιδιοτήτων της

ύλης σε νανοκλίµακα.



Η επιστήµη και η τεχνολογία της νανοκλίµακας

σηµαντικός διεπιστηµονικός τοµέας

ενεργοποιηµένος από νέα εργαλεία που επιτρέπουν στους επιστήµονες

να εξετάσουν και να χειριστούν σωµατίδια στην

νανοκλίµακα (όπως άτοµα και µικρά µόρια), 

το χειρισµό φαινοµένων αόρατων

µε γυµνό µάτι



Το γυµνάσιο και το λύκειο απέτυχαν στο να βοηθήσουν τους µαθητές να

καταλάβουν ιδιότητες και φαινόµενα σε διαφορετικές κλίµακες καθώς και τα

βιβλία στο να εξηγήσουν πόσο µικρή είναι η νανοκλίµακα συγκρίνοντας τον

µικρόκοσµο µε τον µακρόκοσµο.

Kesidou και Roseman (2002) : επανεξετάσανε την ύλη από εννιά αναλυτικά

προγράµµατα γυµνασίου και κανένα δεν ήταν πιθανό να ενεργοποιήσει µαθητές

που να ανταποκρίνονται στα εθνικά πρότυπα επιστήµης (National Research 

Council, 1996). 



1η εννοιολογική πρόκληση: οι οντότητες νανοκλίµακας είναι γενικώς δύσκολο

τόσο να τις δούµε όσο και να τις απεικονίσουµε.

Ένας µεγάλος αριθµός µελετών, που επικεντρώθηκε κυρίως στη µάθηση της χηµείας, 

τεκµηριώνει τα προβλήµατα που οι µαθητές έχουν στην κατανόηση της συµπεριφοράς

και της φύσης των ατόµων και των µορίων (e.g., Bunce & Gabel, 2002; Nakhleh, 1992; 

Wu et al., 2001). 

2η εννοιολογική πρόκληση: η µικρή εµπειρία των µαθητών για τον φυσικό κόσµο

και οι διαισθητικές τους αντιλήψεις σχετικά µε το θέµα συνολικά.



Τα προγράµµατα διδακτικής των Φ.Ε. θα µπορούσαν να :

� έχουν συνδέσεις µεταξύ των κλάδων των φυσικών επιστηµών

�περιλαµβάνουν έννοιες και εφαρµογές της νανοεπιστήµης στο ήδη υπάρχον

αναλυτικό πρόγραµµα

� δηµιουργούν κύκλους µαθηµάτων στο τελευταίο έτος του λυκείου

�αφιερώνουν χρόνο στο τέλος κάθε έτους να κάνουν συνδέσεις µεταξύ

επιστηµονικών κλάδων

�εντοπίζουν ευκαιρίες για τους µαθητές λυκείου να παρακολουθήσουν µαθήµατα

εµπλουτισµού σε ένα κοντινό πανεπιστήµιο αν αυτά τα µαθήµατα δεν

προσφέρονται στο λύκειο.



Οι προκλήσεις για τον σχεδιασµό και τη διάδοση των νανοεπιστηµών στο αναλυτικό

πρόγραµµα είναι οι εξής:

1.Τον καθορισµό του αναλυτικού προγράµµατος για ένα νέο και εξελισσόµενο (µη πλήρως

κατανοητό) τοµέα της επιστηµονικής µελέτης.

2.Η τοποθέτηση µιας διεπιστηµονικής επιστήµης µέσα σε ένα τυπικό λύκειο η οποία

επικεντρώνεται σε έναν επιστηµονικό τοµέα ( π.χ. χηµεία). 

3.Η ανάπτυξη υποστηρικτικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς για το περιεχόµενο που είναι

νέο για αυτούς ( και στην πραγµατικότητα για πολλούς επιστήµονες)

4.Η προετοιµασία εκπαιδευόµενων εκπαιδευτικών για να διδάξουν διεπιστηµονική

επιστήµη.

�Η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση είναι αναγκαία για την ενσωµάτωση των νέων

επιστηµών στο αναλυτικό πρόγραµµα στο γυµνάσιο και στο λύκειο.



1ος στόχος

Μερικές από τις «µεγάλες ιδέες» στην νανοεπιστήµη είναι (Krajcik et al., 2006): 

�οι έννοιες του µεγέθους και της κλίµακας

�όλη η ύλη αποτελείται από άτοµα

�οι ιδιότητες της ύλης αλλάζουν στην νανοκλίµακα

�µοντέλα που µας βοηθούν να κατανοήσουµε, να απεικονίσουµε, να

προβλέψουµε, να υποθέσουµε και να ερµηνεύσουµε δεδοµένα για αντικείµενα

και φαινόµενα νανοκλίµακας



2ος στόχος

Οργάνωση ενοτήτων γύρω από τους µαθησιακούς στόχους που συµβάλλουν στο

να εξασφαλιστεί ότι οι µαθητές µαθαίνουν τι προορίζεται, συνδέοντας την

προηγούµενη γνώση τους στις νέες πληροφορίες (Krajcik & Blumenfeld, 2006).

3ος στόχος

η εξεύρεση αξιόπιστων και επαληθεύσιµων πληροφοριών σε ένα ταχέως

εξελισσόµενο τοµέα και για την πρόσβαση στους εκπαιδευόµενους.



Οι συµµετέχοντες στο Nanoscience Learning Goals Workshop

�προσδιόρισαν, διατύπωσαν και αιτιολόγησαν τις βασικές αρχές της

νανοεπιστήµης

�εξήγησαν τη σηµασία κάθε βασικής έννοιας και αρχής

�ανέπτυξαν µαθησιακούς στόχους για το γυµνάσιο και το λύκειο ώστε να

υποστηρίξουν κάθε µια από τις µεγάλες ιδέες

�πρότειναν τρείς ιδέες ή αρχές που πιστεύουν ότι είναι περισσότερο σηµαντικές

για την νανοεπιστήµη

�ζητήθηκε καταιγισµός ιδεών (brainstorming)

�οµαδοποίησαν τις ιδέες σε σχετικές κατηγορίες

�χωρίστηκαν σε οµάδες εργασίας



Οι συµµετέχοντες στο Learning Goals Workshopεντόπισαν έξι βασικές αρχές

για την εκπαίδευση της νανοεπιστήµης στις τάξεις γυµνασίου και λυκείου:

α) µέγεθος και κλίµακα, 

β) ιδιότητες της ύλης,

γ) σωµατιδιακή φύση της ύλης,

δ) εργαλεία & µοντελοποίηση, 

ε) αυτό – οργάνωση & δυνάµεις,

στ) τεχνολογία και κοινωνία. 



Οι ιδιότητες ορίζονται ως τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν τη φύση ενός

υλικού και αποτελούν πηγή της λειτουργικότητάς του. Καθορίζουν πως

εµφανίζεται, πως συµπεριφέρεται, πως αλληλεπιδρά και αντιδρά µε το

περιβάλλον, και για τι εφαρµογές µπορεί να είναι χρήσιµο. 

Μέγεθος – Εξαρτώµενες Ιδιότητες

Οι ιδιότητες δεν µπορούν να ταξινοµηθούν χωρίς επιφυλάξεις σε εκείνες που

κάνουν την αλλαγή (εκτενής) και εκείνες που δεν κάνουν (εντατικές), διότι όλες

οι ιδιότητες µπορούν να αλλάξουν ανάλογα µε την κλίµακα



�σφαιρίδια µε διαµέτρους 1m, 1cm και 1mm είναι

λαµπερά, µε χρυσό χρώµα, και παρουσιάζουν µεταλλικές

ιδιότητες (ελατότητα και αγωγιµότητα)

�σωµατίδια µε διάµετρο 2 – 5 nm κάνουν κίτρινο

διάλυµα

�χρυσές σφαίρες µε διάµετρο 10 - 20 nm αιωρούµενες

σε διάλυµα (κολλοειδές διάλυµα) διαθέτουν κόκκινο

χρώµα

�µε διάµετρο µεγαλύτερη από 20 nm αποφέρουν µωβ

χρώµα

�Σε µεγέθη µικρότερα από 10 nm, ο χρυσός χάνει τις

µεταλλικές του ιδιότητες και δεν είναι πια ικανός να άγει

το ηλεκτρικό ρεύµα. 

Μέγεθος – Εξαρτώµενες Ιδιότητες



�Το οξείδιο του τιτανίου χρησιµοποιούταν ως

αντηλιακό στην παχύρευστη άσπρη πάστα

�Η σωµατιδιακή µορφή ενσωµατώθηκε µέσα

στην αντηλιακή λοσιόν. Αιωρήµατα αυτής της

µορφής του οξειδίου του τιτανίου άφηναν µια

άσπρη ταινία πίσω, κάνοντάς το ένα µη

επιθυµητό προϊόν. 

�Όταν τα σωµατίδια του διοξειδίου του

τιτανίου είναι στο µέγεθος νανοκλίµακας, 

εµφανίζονται διαφανή στο ορατό φως αλλά

ακόµα σκεδάζουν τις βλαβερές UV ακτίνες.

Μέγεθος – Εξαρτώµενες Ιδιότητες



�Οι µαγνητικές ιδιότητες ενός αντικειµένου εξαρτώνται

από το µέγεθος.

�η εγγενείς θερµική ενέργεια του υλικού είναι ίδια µε

αυτή την ενέργεια που απαιτείται για να αλλάξει η

κατεύθυνση της µαγνητικής ροπής. Αυτό το κρίσιµο

µέγεθος εµφανίζεται στην νανοκλίµακα

�περιορίζει την πυκνότητα αποθήκευσης των σκληρών

δίσκων και των ταινιών καταγραφής δεδοµένων. 

Μέγεθος – Εξαρτώµενες Ιδιότητες



�στην µακροκλίµακα, ο χρυσός

θεωρείται ότι είναι πολύ λιγότερο

καταλυτικά ενεργός από άλλα µέταλλα

µετάπτωσης (Science, 1998). 

�στην νανοκλίµακα σωµατίδια χρυσού, 

που έχουν διάµετρο λιγότερο από 8 nm, 

µπορούν να δράσουν ως καταλύτες για να

ενισχύσουν την απόδοση µερικών

χηµικών αντιδράσεων

�µια εφαρµογή αυτών είναι ο

καταλυτικός µετατροπέας στα αυτοκίνητα

Μέγεθος – Εξαρτώµενες Ιδιότητες



�πραγµατοποιήθηκαν συνεντεύξεις σε µαθητές γυµνασίου και λυκείου που είτε

παρακολουθούσαν µάθηµα χηµείας είτε όχι και σε προπτυχιακούς φοιτητές για να µετρηθεί

η εννοιολογική τους κατανόηση για τη δοµή, τις ιδιότητες και τη συµπεριφορά της ύλης

�συλλέχθηκαν δεδοµένα µε µαθητές που ανήκουν σε τρεις διαφορετικούς πληθυσµούς και

έχουν εµπειρία σε τρία διαφορετικά επιστηµονικά προγράµµατα σε αρκετά διαφορετικά

πλαίσια

�πάρθηκε συνέντευξη σε προπτυχιακούς φοιτητές από ένα µεγάλο κεντροδυτικό

ερευνητικό πανεπιστήµιο, µε επιστηµονική και µε µη – επιστηµονική ειδίκευση

Οι µαθησιακοί πρόοδοι περιγράφουν πώς οι µαθητές αποκτούν µεγαλύτερη εµπειρία µέσα

σε ένα επιστηµονικό κλάδο κατά τη διάρκεια µιας χρονικής περιόδου. 

•Stevens, S.Y., Shin, N., Delgado, C., & Krajcik, J.S. (April, 2007). Developing a Learning Progression for the Nature of Matter as it Relates to 
Nanoscience. Paper presented at American Educational Research Association, Chicago, IL



�οι µαθητές λυκείου χωρίστηκαν σε δύο οµάδες, σε αυτούς που είχαν µάθηµα

χηµείας και αυτούς που δεν είχαν

�Οι προπτυχιακοί φοιτητές ήταν από ένα επιλεγµένο πανεπιστήµιο και είχαν

ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα χρόνο µαθήµατα χηµείας στο λύκειο.

�προκειµένου να ελεγχθεί η εγκυρότητα αυτής της εξέλιξης των ιδεών, µια 20 µε

30 λεπτά ηµιδοµηµένη συνέντευξη αναπτύχθηκε για να εξετάσει την κατανόηση

των µαθητών για τις έννοιες κατά τη φύση της ύλης. 

�Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν µε µεµονωµένους µαθητές που

κυµαίνονται από το µεσαίο σχολικό επίπεδο στο προπτυχιακό



Αποτελέσµατα

�δεν παρατηρήθηκε σηµαντική πρόοδος στην ικανότητα των µαθητών να

παρέχουν ιδιότητες για να προσδιορίσουν σαφώς µια ουσία

�η οµάδα που δεν παρακολουθούσε µάθηµα χηµείας και η οµάδα που

παρακολουθούσε µάθηµα χηµείας είχαν υψηλότερες βαθµολογίες από την οµάδα

των µαθητών του γυµνασίου

�οι µαθητές εµφάνισαν µικρή πρόοδο σε ότι αφορά την ανάπτυξη και την

κατανόηση των ηλεκτρικών δυνάµεων που καθορίζουν τις αλληλεπιδράσεις σε

κάθε κλίµακα.



�για τις διασωµατιδιακές αλληλεπιδράσεις οι βαθµολογίες αυξήθηκαν από την οµάδα

των µαθητών γυµνασίου, την οµάδα χωρίς το µάθηµα της χηµείας στην οµάδα µε το

µάθηµα της χηµείας

�οι µαθητές συχνά θεωρούν ότι οι δεσµοί µπορεί να είναι µόνο ενδοµοριακοί (Taber & 

Coll, 2002)

�δεν µπορούν να κάνουν τη σύνδεση µεταξύ των ηλεκτρικών δυνάµεων που διέπουν τις

διατοµικές αλληλεπιδράσεις σε σχέση µε τα µακροσκοπικά φαινόµενα.

�οι µαθητές έχουν παραδοσιακά περισσότερες δυσκολίες στην κατανόηση των

ενδιάµεσων δεσµών (π.χ. δεσµός υδρογόνου και δυνάµεις van der Waals) (Taber &Coll, 

2002; Peterson & Treagust, 1989; Nahum, Mamlok-Naaman, Hofstein & Krajcik, in 

press).
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