Για τον καθηγητή

Χρειάζεστε τη χηµεία προκειµένου
να γίνετε ένας καλός ορθοπαιδικός
χειρούργος;
Η δραστηριότητα αυτή εξετάζει τις ιδιότητες των µετάλλων: Σθένος, τοξικότητα, πυκνότητα,
χηµική σταθερότητα και ηλεκτροχηµική σειρά. Εισάγει τους στόχους και τη λογική της ενότητας
της οξείδωσης και της αναγωγής, επιτρέπει την εποικοδοµητική θεµελίωση της ηλεκτροχηµικής
σειράς και δίνει ένα παράδειγµα της χρήσης της χηµείας έξω από το σχολείo.

Μάθηµα 1
Στο πρώτο µάθηµα προτείνουµε την οµαδική εργασία. Κάθε µαθητής διαβάζει το σύντοµο
κείµενο και η µικρή οµάδα το συζητά. Η οµάδα πρέπει να θέσει όσο περισσότερες ερωτήσεις
µπορεί (ένας κατάλογος ερωτήσεων των µαθητών παρατίθεται στις Σηµειώσεις για τον
Καθηγητή).
Η οµαδική εργασία ακολουθείται µε µια συζήτηση στην τάξη (το επιστηµονικό υπόβαθρο είναι
διαθέσιµο στις Σηµειώσεις για τον Καθηγητή). Οι στόχοι της συζήτησης είναι:
•
•

Nα αυξηθεί η σύνδεση µεταξύ της χηµείας και της ιατρικής.
Nα δηµιουργήσει στους µαθητές τι "πρέπει να ξέρουν" – ποιο µέταλλο είναι λιγότερο
δραστικό.
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Μάθηµα 2
Οι µαθητές εισέρχονται στη σελίδα του ∆ιαδικτύου :
http://stwww.weizmann.ac.il/G-CHEM/animationsindex/Redox/home.html
Αυτή η σελίδα προσφέρεται για την εκτέλεση εικονικών πειραµάτων για τη διερεύνηση της
σχετικής δραστικότητας των µετάλλων.
Είναι δυνατό αυτά τα πειράµατα να πραγµατοποιηθούν και στο εργαστήριο, αντί της χρήσης του
διαδικτύου, όπως επιθυµεί ο καθηγητής, αλλά πιθανόν θα χρειαστούν περισσότερα από ένα
µάθηµα.
Μετά το εικονικό εργαστήριο, οι µαθητές έχουν την ικανότητα να συναγάγουν την ηλεκτροχηµική
σειρά.
Σας συστήνουµε να κάνετε µια συζήτηση στην τάξη έχοντας υπόψη τις παρακάτω ερωτήσειs:
1. Πώς εξηγείτε τα αποτελέσµατα;
2. Ποια είναι τα πιθανά συµπεράσµατα;
3. Σε όλα τα πειράµατα χρησιµοποιήσαµε µέταλλα και υδατικά διαλύµατα µεταλλικών
ιόντων. Μπορείτε να ταξινοµήσετε τα µέταλλα µε βάση την σειρά δραστικότητάς τους;
4. Ποια είναι η χηµική διαδικασία σε µοριακό επίπεδο;
Αυτή η συζήτηση µπορεί να γίνει στην αρχή του δεύτερου µαθήµατος.
Συνήθως, µετά από αυτή τη συζήτηση επικεντρώνουµε στην επιστηµονική έννοια της οξείδωσης
και της αναγωγής:
•

Ορίζουµε την οξείδωση και την αναγωγή. Κάθε καθηγητής διδάσκει την έννοια αυτή µε
τον συνήθη τρόπο που αυτός χρησιµοποιεί.

Στον σύνδεσµο
http://stwww.weizmann.ac.il/G-CHEM/center/animationsindex/Redox/home.html
υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες 2 και 3 µπορεί να χρησιµοποιηθούν για
να επαληθεύσουν την ηλεκτροχηµική σειρά που βρήκαν οι µαθητές.

Οι έννοιες της οξειδοαναγωγής:
Μετά από την εισαγωγή που προηγήθηκε, οι µαθητές πρέπει να αισθάνονται την ανάγκη να
γνωρίσουν την έννοια της οξειδοαναγωγής. Προτείνουµε σε κάθε καθηγητή να διδάξει την
οξειδοαναγωγή όπως αυτός/αυτή συνήθως διδάσκει.
Προτείνουµε να κλείσει το τελευταίο µάθηµα µε την ερώτηση που άνοιξε το πρώτο µάθηµα:
Χρειάζεστε τη χηµεία προκειµένου να είστε ένα καλός ορθοπαιδικός χειρούργος;
Είναι δυνατό να δοθούν πληροφορίες στους µαθητές σχετικά µε την «αποδεκτή» απάντηση της
στην αρχική ερώτηση (οι πληροφορίες δίνονται στις Σηµειώσεις για τον Καθηγητή).
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