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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 

     

 
Καλλιέργεια φυτών – Έχει το χώµα σηµασία; 

 

Μια δραστηριότητα (σετ µαθηµάτων) χηµείας α’ – γ’ γυµνασίου µε θέµα τα διάφορα είδη 
χώµατος και την καταλληλότητά τους για την καλλιέργεια φυτών  

 

 

 
 

 

 
Περίληψη:   
Σε αυτή τη δραστηριότητα, οι µαθητές συλλέγουν δείγµατα χώµατος και τα χαρακτηρίζουν, εξετάζοντας τη 

φυσική τους εµφάνιση, την ικανότητα υδατοσυγκράτησης, την ιζηµαταπόθεση, και το pH. Με βάση τις 

παρατηρήσεις τους, µπορούν να διαπιστώσουν ότι τα διαφορετικά δείγµατα ενός υλικού τόσο γενικευµένου 

όπως το χώµα µπορεί να είναι πολύ διαφορετικά το ένα από το άλλο.  

Τµήµατα που περιλαµβάνονται 

1. 
∆ραστηριότητες 

µαθητών (για τους 

µαθητές) 

Περιγράφει το σενάριο εκµάθησης 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 Επεκτείνει τη µελέτη της σύστασης του χώµατος 
. 
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Αντικειµενικοί στόχοι: Με αυτή τη δραστηριότητα, οι µαθητές αναµένεται να : 

1. Να κάνουν παρασκευάσµατα διαφόρων δειγµάτων ξηρού χώµατος και να καταγράψουν τις 

παρατηρήσεις τους.  

2. Να κατανοήσουν το ρόλο του  pH στην ανάπτυξη διαφόρων φυτών. .  

3. Να αποκτήσουν τη γνώση και ικανότητα να προσδιορίζουν το pH ενός χώµατος και να 

τροποποιούν το pH ενός χώµατος. 

4. Ν αποκτήσουν την πρακτική εµπειρία της εξέτασης της επίδρασης του pH στην ανάπτυξη 

ενός συγκεκριµένου φυτού (φασόλια).  

 

Ικανότητες: Ικανότητες διερεύνησης, οµαδική εργασία, χειρονακτικές δεξιότητες, 

ικανότητες επικοινωνίας.  

Σχετικά µαθήµατα: Βιολογία φυτών, γεωπονικές µελέτες, χηµεία. 

Είδος δραστηριότητας: Εργασία στην τάξη και στο εργαστήριο (σε οµάδες 3-5 

µαθητών).  

Απαιτούµενος χρόνος:  4 διδακτικές περίοδοι στο σχολείο, συν προπαρασκευή για τη 

δραστηριότητα και άλλες δραστηριότητες στο σπίτι.  

Προαπαιτούµενη γνώση: Χηµεία διαλυµάτων, οξέα και βάσεις. 

 

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.   

 


