∆ιδακτικό-µαθησιακό σύνολο συνταχθέν από την οµάδα PARSEL ως τµήµα χρηµατοδοτούµενου από την
ου
ΕΕ προγράµµατος στα πλαίσια του 6 Πλαισίου Στήριξης (SAS6-CT-2006-042922-PARSEL). Θέµα
προγράµµατος: Επιστηµονικός Αλφαβητισµός µέσω δηµοφιλών και σχετικών µε τη ζωή µαθηµάτων
φυσικών επιστηµών

Θα έπρεπε να κάνουµε περισσότερα
για να σώσουµε τα πολιτιστικά µνηµεία
από τη διάβρωση;
Μια δραστηριότητα (σετ µαθηµάτων) χηµείας για τη διάβρωση του µπρούντζου
και τη σειρά δραστικότητας των µετάλλων

Περίληψη: Πολλά γλυπτά ανά τον κόσµο έχουν ιδιαίτερη ιστορική σηµασία και αποτελούν
σηµαντικό µέρος της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς που θα περάσει στις επόµενες γενιές.
∆υστυχώς πολλά γλυπτά στις µέρες µας παρουσιάζουν σηµάδια φθοράς. Πολλά µπρούντζινα
αγάλµατα έχουν χάσει πολύτιµες λεπτοµέρειες και σε διάφορα σηµεία αρχίζουν να µοιάζουν
σαν κόσκινα µε πολλές τρύπες. Ποιο είναι το πρόβληµα µε αυτά τα µπρούτζινα αγάλµατα;
Μπορούµε να κάνουµε κάτι για να σώσουµε αυτή τη σηµαντική πολιτιστική κληρονοµιά; Μπορεί
η επιστήµη να βοηθήσει;
Τµήµατα που περιλαµβάνονται

1.

∆ραστηριότητες των µαθητών

2.

Οδηγός διδασκαλίας

3.

Αξιολόγηση

4.

Σηµειώσεις του καθηγητή

Περιγράφει το σενάριο µάθησης µε
περισσότερες λεπτοµέρειες και τις εργασίες
που πρέπει να κάνουν οι µαθητές
Προτείνει τρόπους προσέγγισης για τους
καθηγητές
Προτείνει στρατηγικές για τη διαµόρφωση της
αξιολογήσης
∆ίνει πληροφορίες µε περισσότερες
λεπτοµέρειες

Ανάπτυξη: Andrei Zhegin and Irina Titova. ∆ηµοσιευµένο στο: Supplementary Teaching Materials,
Jack Holbrook and Miia Rannikmae (Eds.), ICASE, 1997.
Επιµέλεια: Jack Holbrook
Μετάφραση από τα Αγγλικά: Αναστασία Αναστασίου και Γεώργιος Τσαπαρλής
Επιµέλεια ελληνικής έκδοσης: Γεώργιος Τσαπαρλής
Ίδρυµα: International Council of Associations for Science Education (ICASE)
Χώρα: Ηνωµένο Βασίλειο (ΗΒ)

Συνολικοί Σκοποί /Ικανότητες: Με αυτή τη δραστηριότητα, οι µαθητές αναµένεται:
• Να αποφασίσουν αν έχουν γίνει αρκετές ενέργειες για να σωθούν τα πολιτιστικά
µνηµεία, κάνοντας προόδους στη σύγχρονη επιστήµη.
• Να λύσουν το πρόβληµα τού πώς µπορούν να σωθούν και να προστατευτούν τα
µπρούντζινα γλυπτά.
• Να συνεργάζονται ως µέλη µιας οµάδας στην επινόηση των πειραµάτων και στη λήψη
των τελικών αποφάσεων.
• Να επικοινωνούν προφορικά και γραπτά, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που τους
παρέχει η επιστήµη στην κατανόηση της διάβρωσης των µετάλλων.
• Να αναπτύσσουν τη σειρά δραστικότητας των µετάλλων και να περιλαµβάνουν στον
πίνακα το υδρογόνο και τον άνθρακα.
• Να χρησιµοποιούν τον πίνακα δραστικότητας για να εξηγούν αυτό που παρατηρούν
όταν δύο µέταλλα ενώνονται παρουσία ηλεκτρολύτη.
∆ιδασκόµενη ύλη*: ∆ιάβρωση, σειρά δραστικότητας
Είδος δραστηριότητας: Πειραµατική εργασία για την εύρεση της ηλεκτροχηµικής σειράς,
Συζήτηση για το κοινωνικο-επιστηµονικό ζήτηµα τού εάν έχουν γίνει αρκετές ενέργειες για να
σωθούν τα πολιτιστικά µνηµεία.
Προβλεπόµενος χρόνος: 4 µαθήµατα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ: Τα µαθήµατα αυτά προχωρούν σε κάλυψη πανεπιστηµιακής ύλης
ηλεκτροχηµείας [δυναµικά οξειδοαναγωγής, ηλεκτροχηµικά (γαλβανικά) στοιχεία] που δεν αποτελεί
διδακτέα ύλη χηµείας ελληνικού λυκείου (ούτε στη γενική παιδεία ούτε στη θετική κατεύθυνση). (Παλιότερα
ης
τα δυναµικά οξειδοαναγωγής ήταν στη διδακτέα και εξεταζόµενη ύλη της χηµείας της 1 δέσµης.)
Εποµένως, παρά το µεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα του θέµατος της διάσωσης των πολιτιστικών
µνηµείων από τη ρύπανση και τη φθορά, η κάλυψη στο προτεινόµενο επίπεδο (προκειµένου για τη µελέτη
και προστασία των µνηµείων των κατασκευασµένων από µπρούντζο) απαιτεί αρκετές εξειδικευµένες
γνώσεις ηλεκτροχηµείας, οι οποίες δυσκολεύουν σηµαντικά ακόµη και τους φοιτητές χηµείας.
Προτείνεται όπως οι έλληνες εκπαιδευτικοί της µέσης εκπαίδευσης, που θα ήθελαν να προσεγγίσουν το
συγκεκριµένο θέµα, περιοριστούν σε οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις διάβρωσης των µετάλλων µε βάση την
ηλεκτροχηµική σειρά δραστικότητας των µετάλλων, και µε στοιχειώδη/υποτυπώση χρήση της έννοιας του
γαλβανικού στοιχείου (χωρίς τη χρήση της έννοιας του δυναµικού οξειδοαναγωγής). Εξάλλου ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για την Ελλάδα έχουν τα µνηµεία και έργα τέχνης τα κατασκευασµένα από µάρµαρο ή πέτρα,
όπου η µελέτη της φθοράς τους βασίζεται κυρίως σε αντιδράσεις οξέος-βάσης και στον ρόλο σε αυτό του
φαινοµένου της όξινης βροχής.
Γ. Τσαπαρλής

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.

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

2. Η έµφαση του µαθητή στην επιστηµονική λύση του προβλήµατος, που περικλείει την
µάθηση διαφόρων εκπαιδευτικών και επιστηµονικών σκοπών.
3. Η κοινωνικο-επιστηµονική πρόταση που περιλαµβάνεται για να συσχετίσει ο µαθητής
την επιστήµη που απαιτείται για τις κοινωνικές ανάγκες των υπεύθυνων πολιτών, µε τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους.
Ανάπτυξη: Jack Holbrook (µε βάση συµπληρωµατικό εκπαιδευτικό υλικό (EDS) των Jack Holbrook και
Miia Rannikmae, ICASE, 1997)
Μετάφραση από τα Αγγλικά: Αναστασία Αναστασίου και Γεώργιος Τσαπαρλής
Ίδρυµα: International Council of Associations for Science Education (ICASE)
Χώρα: Ηνωµένο Βασίλειο (ΗΒ)

