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∆ιδακτικό-µαθησιακό σύνολο συνταχθέν από την οµάδα PARSEL ως τµήµα χρηµατοδοτούµενου από την 

ΕΕ προγράµµατος στα πλαίσια του 6
ου

 Πλαισίου Στήριξης (SAS6-CT-2006-042922-PARSEL). Θέµα 

προγράµµατος: Επιστηµονικός Αλφαβητισµός µέσω δηµοφιλών και σχετικών µε τη ζωή µαθηµάτων 

φυσικών επιστηµών 

 

    
 

 
Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια 

να χρησιµοποιούνται  ως καύσιµα; 
 

 
Μια δραστηριότητα (σετ µαθηµάτων) χηµείας για τις τάξεις β’ και γ’ λυκείου  για την 

παρασκευή  βιοκαυσίµων και τη µελέτη των ιδιοτήτων τους ως καύσιµης ύλης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Περίληψη: Αυτή η εργασία εξερευνά το ηθικό δίληµµα της χρήσης βρώσιµων (φαγώσιµων) 
υλικών ως καύσιµης ύλης. Από αυτή την άποψη δεν προέκυψε πρόβληµα επειδή τα φυτικά 
έλαια ήταν ιδιαίτερα παχύρρευστα για να χρησιµοποιηθούν σε κανονικές µηχανές. Αλλά µε µια 
τεχνική ανταλλαγής των συστατικών του εστέρα, τα έλαια µετατρέπονται σε µια ουσία που 
µοιάζει µε ντίζελ και έχει την ιδιότητα να ρυπαίνουν λιγότερο. Αυτό το σετ µαθηµάτων µελετά τη 
παρασκευή βιοντίζελ και την καταλληλότητά του ως καύσιµο, πριν να αποφασίσουµε κατά 
πόσον είναι πρέπον στις ηµέρες µας, µε το υψηλό κόστος του ντίζελ, να χρησιµοποιήσουµε τα 
φυτικά έλαια ως πηγή καυσίµων. 
 

Τµήµατα που περιλαµβάνονται  

1. ∆ραστηριότητες των µαθητών  Περιγράφει το µοντέλο µε περισσότερες 
λεπτοµέρειες και τις εργασίες που πρέπει να 
κάνουν οι µαθητές. 

2. Οδηγός διδασκαλίας Προτείνει τρόπους προσέγγισης για τους 
καθηγητές. 

3. Αξιολόγηση Προτείνει στρατηγικές για την διαµόρφωση των 
αξιολογήσεων. 

4. Σηµειώσεις του καθηγητή  ∆ίνει περισσότερες πληροφορίες και φύλλα 
εργασίας για τους µαθητές για την παρασκευή 
βιοντίζελ. 
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Αντικειµενικοί στόχοι: Με αυτή τη δραστηριότητα, οι µαθητές αναµένεται: 
 

• Να έχουν την ικανότητα να διατυπώσουν κοινωνικο-επιστηµονικούς λόγους σε σχέση 
µε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της χρήσης φυτικών ελαίων ως καύσιµης 
ύλης και να διαµορφώσουν µια δικαιολογηµένη απόφαση.  

• Να είναι ικανοί να ακολουθήσουν διαδικασίες για την πειραµατική παρασκευή βιοντίζελ, 
χρησιµοποιώντας συνηθισµένα και διαθέσιµα φυτικά έλαια,  

• Να είναι ικανοί να επινοήσουν και να σχεδιάσουν τρόπους για να δοκιµάσουν την 
καταλληλότητα  του βιοντίζελ που παρασκεύασαν, να εκτελέσουν και να ερµηνεύσουν 
πειράµατα που καθορίζουν την καταλληλότητα του βιοντίζελ ως καυσίµου. 

• Να εξηγήσουν τον τρόπο µε τον οποίο το ντίζελ και το βιοντίζελ είναι ικανά να δράσουν 
ως καύσιµα σε µια µηχανή εσωτερικής καύσης, Να πούνε τις ιδέες τους σχετικά µε το 
πώς µπορεί να καθοριστεί η καταλληλότητα ενός καυσίµου και να προτείνουν 
παραµέτρους για την απόφαση σχετικά µε το “καλύτερο” βιοντίζελ. 

• Να συνεργαστούν ως µέλη µιας οµάδας στην εκτέλεση των πειραµατικών διαδικασιών, 
να επινοήσουν διαδικασίες για να δοκιµάσουν την καταλληλότητα του βιοντίζελ που 
παρασκεύασαν και να συζητήσουν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της χρήσης 
φυτικών ελαίων ως καύσιµα. 

• Να επικοινωνούν προφορικά διατυπώνοντας δικαιολογηµένες απόψεις για την 
απόφαση τού κατά πόσον το βιοντίζελ θα έπρεπε να χρησιµοποιείται ως καύσιµο. 

• Να κατανοούν τον σχηµατισµό και την υδρόλυση των εστέρων και να µπορούν να τα 
συγκρίνουν µε την trans-εστεροποίηση των εστέρων. 

 
 

Σχετικά µαθήµατα: Εστέρες (σταθεροποίηση), εστεροποίηση (σταθεροποίηση), βιοντίζελ, µη 
υδατικοί καταλύτες, θερµιδική αξία των καυσίµων. 

 
Είδος δραστηριότητας: Ακολουθία µιας πειραµατικής διαδικασίας για την παρασκευή 
βιοντίζελ, ανάπτυξη τεχνικών διαχωρισµού, σχεδιασµός και εκτέλεση διερευνητικής εργασίας για 
τη θερµιδική αξία, συµµετοχή σε συζήτηση σχετικά µε το κατά πόσον τα φυτικά έλαια πρέπει να 
χρησιµοποιούνται ως καύσιµα. 
 
Προβλεπόµενος χρόνος: 5 µαθήµατα. 
 
 

                                                 
 
 

Αυτό το υλικό διδασκαλίας-µάθησης έχει σκοπό να καθοδηγήσει τον καθηγητή στην 
ενίσχυση της επιστηµονικής µόρφωσης των µαθητών, αναγνωρίζοντας ότι η µάθηση 
χωρίζεται σε 4 τοµείς:  πνευµατική ανάπτυξη, εξέλιξη και φύση της επιστήµης,  
προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη. 
Επιδιώκεται να γίνουν τα µαθήµατα των φυσικών επιστηµών δηµοφιλή και σχετικά µε τη 
ζωή των µαθητών. Γι’ αυτό, αυτή η προσέγγιση συνδέει σκοπίµως την κοινωνία µε την 
επιστήµη και προσπαθεί ειδικά να συναντήσει τις ανάγκες εκµάθησης των µαθητών. 
Τα βασικά χαρακτηριστικά της µεθόδου είναι:: 

      1.   Τον τίτλο που βασίζεται στο θέµα και σχετίζεται µε την κοινωνία (υποστηρίζεται στον 
οδηγό των µαθητών από το σενάριο) 

2.   Την έµφαση του µαθητή στην επιστηµονική λύση του προβλήµατος, που περικλείει 
την µάθηση διαφόρων εκπαιδευτικών και επιστηµονικών σκοπών.  

3.  Την κοινωνικο-επιστηµονική πρόταση που περιλαµβάνεται για να συσχετίσει την 
επιστήµη που απαιτείται για τις κοινωνικές ανάγκες των υπεύθυνων πολιτών, µε τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους.       

 


