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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 

 

 
 

Αλάτι - To καλό, το κακό και το νόστιµο 

Μια δραστηριότητα (σετ µαθηµάτων) χηµείας, για την 1
η
 και 2

η
 τάξη 

λυκείου, µε θέµα το αλάτι, τις ιδιότητές του, τις χρήσεις του 
και τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία 

 
Περίληψη 
Τα άλατα (και µεταξύ τους το χλωριούχο νάτριο – µαγειρικό  αλάτι) είναι µια κύρια κατηγορία 
ανόργανων ενώσεων. Το χλωριούχο νάτριο βρίσκεται διαλυµένο στο θαλασσινό νερό, αλλά και 
ως ορυκτό άλας µε ποικίλους χρωµατισµούς. Μελετώνται οι κρύσταλλοι NaCl, άλλοι 
κρύσταλλοι, και η δοµή των κρυστάλλων, και αναπτύσσεται µια µέθοδος για τη δηµιουργία 
µεγάλων κρυστάλλων. Εισάγεται εδώ η έννοια της ηλεκτρικής αγωγιµότητας των υλικών και 
ειδικά των ηλεκτρολυτών, και περαιτέρω η έννοια του ιοντικού δεσµού. Τέλος, µελετώνται οι 
πολλές χρήσεις του αλατιού, καθώς  και ο θετικός αλλά και ο αρνητικός ρόλος του στην υγεία 
µας. 
 

Τµήµατα που περιλαµβάνονται 

1. ∆ραστηριότητες µαθητών 

(για τους µαθητές) 

Περιγράφει το σενάριο µάθησης λεπτοµερέστερα και τις 
δραστηριότητες που πρέπει να εκτελέσουν οι µαθητές.  

2. Οδηγός διδασκαλίας  Προτείνει µια διδακτική προσέγγιση 

3. Αξιολόγηση ∆ίνει προτεινόµενες τυπικές στρατηγικές αξιολόγησης 
 

4. Σηµειώσεις για τον καθηγητή Επεκτείνουν τη χηµεία και τη φυσικοχηµεία των αλάτων και 
παρέχουν περαιτέρω υλικό για τη σύνδεση του αλατιού µε την 
υγεία του ανθρώπου. 
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Γενικοί στόχοι/Ικανότητες:  
 
Οι µαθητές αναµένεται :  

1. Να γνωρίσουν ότι τα άλατα είναι µια κύρια κατηγορία ανόργανων ενώσεων.  

2. Να µελετήσουν την προέλευση του αλατιού.  

3. Να δουν  όµορφους κρυστάλλους αλάτων, να µελετήσουν τους κρυστάλλους, τη δοµή τους, 

ακόµη  και να φτιάξουν  τους δικούς τους µεγάλους κρυστάλλους αλατιού.  

4. Να ανακαλύψουν ότι το τηγµένο αλάτι ή τα υδατικά διαλύµατα αλατιού είναι καλοί αγωγοί του 

ηλεκτρισµού και περαιτέρω να εισαχθούν στην έννοια του ιοντικού δεσµού.  

5. Να µελετήσουν τις πολλές χρήσεις του αλατιού, καθώς και το θετικό αλλά και τον αρνητικό 

ρόλο του στην υγεία µας. 

Ικανότητες: ∆εξιότητες διερεύνησης , επεµβατικές δεξιότητες, δεξιότητες επικοινωνίας. 

Περιεχόµενο προγράµµατος σπουδών: Χηµεία, γεωλογία, αγωγή υγείας.  

Είδος δραστηριότητας: Οι κρύσταλλοι του αλατιού είναι όµορφοι και προσφέρουν στους µαθητές 

τη δυνατότητα να µελετήσουν τους κρυστάλλους και τη δοµή τους. Περαιτέρω, θα φτιάξουν µεγάλους 

κρυστάλλους αλατιού. Μπορεί επίσης να εισαχθεί µέσω της µελέτης της ιοντικής αγωγιµότητας του 

τηγµένου άλατος, η έννοια του ιοντικού δεσµού. Τέλος µελετώνται οι πολλές χρήσεις του αλατιού, καθώς 

και ο θετικός αλλά και αρνητικός ρόλος του στην υγεία µας.  

Προσδοκώµενος χρόνος: 3 διδακτικές περίοδοι στο σχολείο, συν τη µελέτη στο σπίτι, τη 

σχολική εργασία και τις πειραµατικές δραστηριότητες στο σπίτι.  

Προγενέστερη γνώση: Άλατα, ηλεκτροχηµεία, χηµεία διαλυµάτων 

Αυτό το υλικό διδασκαλίας και µάθησης έχει σκοπό να καθοδηγήσει το δάσκαλο προς την ανάπτυξη του 

επιστηµονικού αλφαβητισµού των µαθητών στις φυσικές επιστήµες µε την διάκριση τεσσάρων περιοχών 

µάθησης: (1) νοητική ανάπτυξη, (2) οι διαδικασίες και η φύση της επιστήµης, (3) προσωπική ανάπτυξη, (4) 

κοινωνική ανάπτυξη.  

Επιδιώκεται να γίνουν τα µαθήµατα των φυσικών επιστηµών δηµοφιλή και σχετικά µε τη ζωή των 

µαθητών. Για το σκοπό αυτό, το αντικείµενο µάθησης ξεκινά σκόπιµα από την κοινωνία για να καταλήξει 

στην επιστήµη και επιχειρεί να ικανοποιηθούν οι ειδικότερες ανάγκες µάθησης των µαθητών. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της µεθόδου είναι:  

1. ‘Εµφαση στη µαθητο-κεντρική λύση προβληµάτων που αποβλέπει στην επίτευξη  σειράς εκπαιδευτικών 

και επιστηµονικών στόχων.  

2. Κοινωνικο-επιστηµονική λήψη αποφάσεων που επιδιώκει να συσχετίζει την αποκτώµενη επιστηµονική 

γνώση µε τις κοινωνικές ανάγκες υπεύθυνων πολιτών.   


