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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 

 

     

Χηµεία και οδοντόκρεµες* 

 

 
Μια δραστηριότητα (σετ µαθηµάτων) χηµείας για την γ’  γυµνασίου έως β’ λυκείου)

** 

 

Περίληψη:   
 
Οι µαθητές µελετούν και µαθαίνουν για τις οδοντόκρεµες, προϊόντα που χρησιµοποιούµε στην 

καθηµερινή µας ζωή. Ποια είναι η σύνθεσή τους (τα συστατικά που χρησιµοποιούνται σε αυτές) 

καθώς και ο ρόλος/λειτουργία αυτών των συστατικών. Τα διάφορα είδη οδοντόπαστες. Η 

σηµασία του τακτικού καθαρισµού και της φροντίδας των δοντιών τόσο για την υγεία τους όσο 

και για τη γενική υγεία. Η ανάγκη να επισκεπτόµαστε συχνά τον οδοντογιατρό.  

  

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 καθηγητών Περιέχει επιπλέον υλικό σχετικά µε τις οδοντόκρεµες.  
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Αντικειµενικοί στόχοι: Με αυτή τη δραστηριότητα, οι µαθητές αναµένεται: 

1. Να µελετήσουν αρχικά στο σπίτι, τα συστατικά διαφόρων οδοντόκρεµων του εµπορίου.  

2. ∆ουλεύοντας στην τάξη, να οργανώσουν τη µελέτη των συστατικών. Η εργασία στην 

τάξη θα κάνει πιο ευχάριστη και οργανωµένη τη µελέτη.  

3. Να παρασκευάσουν οι ίδιοι οι µαθητές στο εργαστήριο µια στοιχειώδη οδοντόκρεµα και 

να συγκρίνουν τη δράση της µε µια οδοντόκρεµα του εµπορίου. 

4. Να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία του τακτικού καθαρισµού και της φροντίδας των 

δοντιών και την ανάγκη να επισκεπτόµαστε συχνά τον οδοντογιατρό. 

Ικανότητες: ικανότητες διερεύνησης, οµαδική εργασία, αξιολόγηση, δηµιουργική εργασία, 

χειρονακτικές ικανότητες, ικανότητες επικοινωνίας.  

Σχετικά µαθήµατα: Χηµεία γ΄ γυµνασίου και α΄ λυκείου (οξέα),  χηµεία β΄ λυκείου (γλυκαντικές 

ουσίες, χρωστικές ουσίες, αρωµατικές ουσίες), τεχνολογία, αγωγή  υγείας).  

Είδος δραστηριοτήτων: Οµαδική δουλειά στο σπίτι, 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 οξέων και βάσεων, στοιχειώδης οργανική χηµεία  

*Based on the Classroom Activity #47, Brushing up on chemistry, Journal of Chemical Education, 
2002, 79, 1168A-1168B. 

**  Η β΄ λυκείου προσφέρεται για καλύτερη κάλυψη επιπλέον θεµάτων όπως είναι οι τεχνητές 
γλυκαντικές ουσίες, οι χρωστικές τροφίµων, αρώµατα τροφίµων κ.λπ. Στη µικρότερη τάξη (γ’ 
γυµνασίου), τα πιο απαιτητικά τµήµατα πρέπει να παραλειφθούν.  

 

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.   

 


