
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

     ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ 

 

ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 
 
 
 
 
 

 
Επιστημονική επιμέλεια: 

Άννα Σπύρτου, Λεωνίδας Μάνου,  

Γιώργος Πέικος 

 
 
 
 

2017 



Το πεδίο ενδιαφέροντος της νανοτεχνολογίας 

 

Η νανοτεχνολογία ασχολείται με αντικείμενα μικρά, πολύ μικρά. Πόσο μικρά 

όμως; Ένα πρώτο βήμα για να προσεγγίσουμε αυτό το ερώτημα είναι να 

κατηγοριοποιούμε τα αντικείμενα με βάση τα μεγέθη τους. Μια τέτοια 

κατηγοριοποίηση είναι η ομαδοποίηση των αντικειμένων στον μακρόκοσμο στον 

μικρόκοσμο και στον νανόκοσμο. Στον μακρόκοσμο ανήκουν τα αντικείμενα που 

βλέπουμε με γυμνό μάτι, όπως μια μπάλα ποδοσφαίρου και ένα μυρμήγκι. Στον 

μικρόκοσμο ανήκουν αντικείμενα που παρατηρούμε με το οπτικό μικροσκόπιο 

όπως τα ερυθρά αιμοσφαίρια και τα κύτταρα του κρεμμυδιού. Στον νανόκοσμο 

ανήκουν αντικείμενα που είναι ορατά με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο όπως ο ιός 

και το DNA. H νανοτεχνολογία ενδιαφέρεται για τα αντικείμενα του νανόκοσμου. 

Αυτό συμβαίνει γιατί αυτά τα αντικείμενα που είναι περίπου 1.000.000.000 

φορές μικρότερα από ένα μέτρο (1nm=10-9m) εμφανίζουν μοναδικές ιδιότητες. 

Για παράδειγμα ο χρυσός όταν αποκτά διαστάσεις τόσο μικρές αλλάζει χρώμα, 

γίνεται κόκκινος ή μπλε. Οι μοναδικές ιδιότητες του νανόκοσμου αξιοποιούνται 

από τη νανοτεχνολογία στην κατασκευή καινοτομικών προϊόντων. Για 

παράδειγμα φίλτρα καθαρισμού του νερού που συγκρατούν ακόμα και τους ιούς, 

διάφανα αντιηλιακά υψηλής προστασίας και υφάσματα που δεν λεκιάζουν. 

Ένα φαινόμενο το οποίο ενέπνευσε την δημιουργία υφασμάτων που δεν 

λεκιάζουν και έχει απασχολήσει την νανοτεχνολογία είναι το φαινόμενο του 

λωτού. Ο λωτός είναι ένα ασιατικό φυτό, το οποίο διατηρεί τα φύλλα του στεγνά 

και καθαρά. Όταν πέφτουν σταγόνες νερού πέσουν στην επιφάνεια του φύλλου 

του λωτού, γίνονται σφαίρες, κυλούν και απομακρύνονται από αυτό 

παρασύροντας σωματίδια βρωμιάς ή λάσπης της επιφάνειάς του. Το φύλλο του 

λωτού χαρακτηρίζεται ως υπερ-υδρόφοβο και αυτοκαθαριζόμενο. 

Το «μυστικό» του φαινομένου του λωτού κρύβεται στην δομή της επιφάνειάς 

του (Εικόνα 1). Αν και φαινομενικά το φύλλο είναι λείο, η παρατήρησή του με 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο αποκαλύπτει μια τραχιά επιφάνεια η οποία καλύπτεται 

από προεξοχές (bumps) μεγέθους μικροκλίμακας (τυπικό μέγεθος περίπου 

10μm). Αυτές, οι μικροπροεξοχές, με τη σειρά τους καλύπτονται από ένα 

επιπλέον στρώμα προεξοχών, σε μέγεθος της νανοκλίμακας (περίπου 100nm), 

τις νανοπροεξοχές. 



Αυτή η πολύπλοκη γεωμετρική δομή θεωρείται υπεύθυνη για την υπερ 

υδρόφοβη συμπεριφορά του λωτού. 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Εικόνες από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο της επιφάνειας του λωτού. 

Αριστερά, παρατηρούμε τις μικροπροεξοχές στην επιφάνειά του. Δεξιά, 

παρατηρούμε τη μεγέθυνση μίας μικροπροεξοχής στην οποία αποκαλύπτονται 

οι νανοπροεξοχές1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1Από http://spie.org/newsroom/1441-laser-structuring-of-
water-repellent- biomimetic-surfaces?SSO=1 

http://spie.org/newsroom/1441-laser-structuring-of-water-repellent-
http://spie.org/newsroom/1441-laser-structuring-of-water-repellent-


Εκπαιδευτικό υλικό για τη νανοτεχνολογία 

 

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει δραστηριότητες για την προσέγγιση 

(α) της κατηγοριοποίησης των αντικειμένων με βάση το μέγεθός τους και (β) του 

φαινομένου του λωτού. Περιλαμβάνονται οδηγίες για τις δραστηριότητες 

εκπαιδευτικού και μαθητών καθώς και τα σχετικά φύλλα εργασίας. Οι αφίσες, τα 

βίντεο και οι εικόνες που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των 

δραστηριοτήτων παρέχονται στο συνοδευτικό υλικό. 

 
 

Δραστηριότητες εκπαιδευτικού Δραστηριότητες μαθητών 

Μέρος Α: Κατηγοριοποίηση αντικειμένων στον μακρόκοσμο, τον 
μικρόκοσμο και τον νανόκοσμο 

Ο εκπαιδευτικός ρωτά τους μαθητές 

με τι νομίζουν ότι ασχολείται η 

νανοτεχνολογία. Καθοδηγεί την 

συζήτηση στο ότι η νανοτεχνολογία 

ενδιαφέρεται για αντικείμενα μικρά σε 

μέγεθος και ρωτά τους μαθητές να 

αναφέρουν παραδείγματα μικρών 

αντικειμένων με τα οποία νομίζουν ότι 

ασχολείται η νανοτεχνολογία. 

 
 
 
 

Οι μαθητές εκφράζουν τις απόψεις 
τους. 

Παρέχει στους μαθητές μια αφίσα 

ταξινόμησης καθώς και εκτυπωμένες 

εικόνες αντικειμένων των τριών 

κόσμων και τα αντίστοιχα όργανα 

παρατήρησής τους. 

Ζητά από τους μαθητές να 

παρακολουθήσουν τα βίντεο «όργανα 

παρατήρησης» και «τι είναι η 

νανοτεχνολογία» με σκοπό να 

συλλέξουν πληροφορίες για να 

ταξινομήσουν τα αντικείμενα και τα 

όργανα στην αφίσα. 

 
 

 
Οι μαθητές παρακολουθούν στο 

laptop ή tablet της ομάδας τους τα 

βίντεο. Συζητούν μεταξύ τους και 

κολλούν τα αντικείμενα και τα 

όργανα παρατήρησής στην αφίσα. 

Ο εκπαιδευτικός ζητά από κάθε ομάδα 

μαθητών να παρουσιάσει την αφίσα 

της στην ολομέλεια της τάξης. 

Κάθε ομάδα παρουσιάζει την αφίσα 
της. 



 

Μέρος Β: το φαινόμενο του λωτού 

Στο πλαίσιο της μεθόδου jigsaw ο 

εκπαιδευτικός ορίζει συντονιστές σε 

κάθε ομάδα και τους καλεί για να τους 

εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο θα 

εργαστούν. Συγκεκριμένα τους 

παρέχει τα φύλλα εργασίας με τίτλους 

«Ακακία - μαρούλι», «Μπρόκολο - 

μαρούλι», «Ξύλο - νανο-ξύλο», 

«Ύφασμα - νανο-ύφασμα». Εξηγεί ότι 

θα μοιράσουν σε κάθε συμμαθητή 

τους από ένα φύλλο εργασίας. Οι 

μαθητές διαφορετικών ομάδων οι 

οποίοι θα έχουν κοινά φύλλα 

εργασίας θα σχηματίσουν νέες 

ομάδες στις οποίες θα εργαστούν 

(ομάδες ειδίκευσης). Στη συνέχεια 

αφού ολοκληρώσουν τις 

δραστηριότητες στην ομάδες 

ειδίκευσης θα επιστρέψουν στην 

αρχική τους ομάδα (ομάδα σύνθεσης) 

όπου και θα ασχοληθούν με το φύλλο 

εργασίας:  

«Ποιο νανο-μυστικό κρύβεται στα 

υλικά που χρησιμοποιήσαμε;». 

Στην ομάδα ειδίκευσης οι μαθητές 

χρησιμοποιώντας σταγονόμετρα 

(πιπέτες) ρίχνουν σταγόνες νερού 

πάνω στα αντικείμενα τα οποία 

αναγράφονται στο φύλλο εργασίας 

τους π.χ. στο φύλλο της ακακίας και 

στο φύλλο μαρουλιού. Καλούνται να 

παρατηρήσουν και να καταγράψουν 

ποιο σχήμα παίρνει η σταγόνα σε 

κάθε αντικείμενο και σε ποιο από 

αυτά η σταγόνα κυλάει πιο εύκολα. 

 
Στην ομάδα σύνθεσης κάθε μαθητής 

ανακοινώνει τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν στην ομάδα ειδίκευσης. 

Έπειτα βλέπουν το βίντεο με τίτλο 

«νανοτεχνολογία» και μελετούν την 

αφίσα και το βίντεο με τίτλο 

«το φαινόμενο του λωτού» με σκοπό 

να συλλέξουν πληροφορίες για να: 

(α) κατηγοριοποιήσουν τα υλικά με τα 

οποία πειραματίστηκαν σε υδρόφοβα 

και υδρόφιλα και (β) για να 

δημιουργήσουν μια ζωγραφιά με την 

οποία θα περιγράφουν πώς 

λειτουργεί το φαινόμενο του λωτού. 

Ο εκπαιδευτικός καλεί τις ομάδες 

σύνθεσης να εξηγήσουν το φαινόμενο 

του λωτού παρουσιάζοντας τις 

ζωγραφιές τους. Και διεξάγεται 

συζήτηση. 

 
 
Οι μαθητές παρουσιάζουν τις 
ζωγραφιές τους. 



Φύλλα εργασίας ομάδας ειδίκευσης 

 

«Λάχανο - Μαρούλι» 

 

Σημειωματάριο Επιστημονικής Ομάδας  

Ονοματεπώνυμο επιστημόνων: 

 
 



Τι σχήμα παίρνει η σταγόνα όταν 

πέφτει στο φύλλο του λάχανου; 

Τι σχήμα παίρνει η σταγόνα όταν 

πέφτει στο φύλλο του μαρουλιού; 

 

 
 
 

Δραστηριότητα 

 

Χρησιμοποιώντας την πιπέτα ρίξτε σταγόνες νερού πάνω στο φύλλο του 

λάχανου και στο φύλλο του μαρουλιού. 

 
1η Παρατήρηση 

 

2η Παρατήρηση 

 

3η Παρατήρηση 

Σε ποιο φύλλο η σταγόνα κυλάει πιο εύκολα; Κυκλώστε ην απάντηση.  

Α) στο φύλλο του λάχανου 

Β) στο φύλλο του μαρουλιού 

 

Υλικά: 

 
 Φύλλο λάχανου 

 Φύλλο μαρουλιού 

 Ποτήρι με νερό 

 Πιπέτες 

 Πλαστικό πιάτο 



«Μπρόκολο - Μαρούλι» 

 
Σημειωματάριο Επιστημονικής Ομάδας 

Ονοματεπώνυμο επιστημόνων: 

 
 



Τι σχήμα παίρνει η σταγόνα όταν 

πέφτει στο φύλλο του μπρόκολου; 

Τι σχήμα παίρνει η σταγόνα όταν 

πέφτει στο φύλλο του μαρουλιού; 

 

 
 
 

Δραστηριότητα 

 

Χρησιμοποιώντας την πιπέτα ρίξτε σταγόνες νερού πάνω στο φύλλο του 

μπρόκολου και στο φύλλο του μαρουλιού. 

 
1η Παρατήρηση 

 

2η Παρατήρηση 

 

3η Παρατήρηση 

Σε ποιο φύλλο η σταγόνα κυλάει πιο εύκολα; Κυκλώστε την απάντηση.  

Α) στο φύλλο του μπρόκολου 

Β) στο φύλλο του μαρουλιού 

 

Υλικά: 

 
 Φύλλο μπρόκολου 

 Φύλλο μαρουλιού 

 Ποτήρι με νερό 

 Πιπέτες 

 Πλαστικό πιάτο 



«Απλό ξύλο - νανο-ξύλο» 

 
Σημειωματάριο Επιστημονικής Ομάδας 

Ονοματεπώνυμο επιστημόνων: 

 
 

 



Τι σχήμα παίρνει η σταγόνα όταν 
πέφτει στο απλό ξύλο; 

Τι σχήμα παίρνει η σταγόνα όταν 
πέφτει στο νανο-ξύλο; 

 

 
 
 

Δραστηριότητα 

 

Χρησιμοποιώντας την πιπέτα ρίξτε σταγόνες νερού πάνω στο απλό ξύλο 

και πάνω στο νανο-ξύλο. 

 

1η Παρατήρηση 

 

2η Παρατήρηση 

 

3η Παρατήρηση 

Σε ποιο φύλλο η σταγόνα κυλάει πιο εύκολα; Κυκλώστε την απάντηση. 

Α) στο νανο-ξύλο 

Β) στο απλό ξύλο 

 

Υλικά: 

 
 Απλό ξύλο 

 Νανο-ξύλο 

 Ποτήρι με νερό 

 Πιπέτες 

 Πλαστικό πιάτο 



«Απλό ύφασμα - νανο-ύφασμα» 

 
Σημειωματάριο Επιστημονικής Ομάδας 

Ονοματεπώνυμο επιστημόνων: 

 
 



Τι σχήμα παίρνει η σταγόνα όταν 
πέφτει στο απλό ύφασμα; 

Τι σχήμα παίρνει η σταγόνα όταν 

πέφτει στο νανο-ύφασμα; 

 

 
 
 

Δραστηριότητα 

 

Χρησιμοποιώντας την πιπέτα ρίξτε σταγόνες νερού πάνω στο απλό ύφασμα  

και πάνω στο νανο- ύφασμα. 

 
1η Παρατήρηση 

 

2η Παρατήρηση 

 

3η Παρατήρηση 

Σε ποιο φύλλο η σταγόνα κυλάει πιο εύκολα; Κυκλώστε την απάντηση.  

Α) στο νανο-ύφασμα 

Β) στο απλό ύφασμα

 

Υλικά: 

 
 Απλό ύφασμα 

 Νανο-ύφασμα 

 Ποτήρι με νερό 

 Πιπέτες 

 Πλαστικό πιάτο 



Φύλλο εργασίας ομάδας σύνθεσης 

Ποιο νανο-μυστικό κρύβεται στα υλικά που 

χρησιμοποιήσαμε;  

Σημειωματάριο Επιστημονικής Ομάδας 

Ονοματεπώνυμο επιστημόνων: 

 



 
Πώς καταφέρνουν κάποια υλικά να μη βρέχονται 

και να μη λερώνονται; 

Παρακολουθήστε το βίντεο με τίτλο «νανοτεχνολογία» που βρίσκεται στην επιφάνεια 

εργασίας του υπολογιστή σας. 

 
1η δραστηριότητα 

 
 

 
Για να απαντήσετε το παραπάνω ερώτημα: 

Α) Μελετήστε την αφίσα με τίτλο «Το φαινόμενο του λάχανου» 

Β) Παρακολουθήστε το βίντεο με τίτλο «Το φαινόμενο του λάχανου» 

 

2η δραστηριότητα 

Ποια από τα υλικά που χρησιμοποιήσατε είναι υδρόφοβα και ποια υδρόφιλα; 
 

 
 
Υδρόφοβα υλικά 

 
Υδρόφιλα υλικά 

  

 

3η δραστηριότητα 

Φτιάξτε μια ζωγραφιά για να εξηγήσετε στους συμμαθητές σας: ποιο νανο-μυστικό 
κρύβεται στα υδρόφοβα υλικά. 


