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Περίληψη. Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να προσεγγισθούν έννοιες και διαδικασίες της 

Χηµείας, έτσι ώστε να εµπλακούν οι µαθητές σε δραστηριότητες στις οποίες α) είναι εµφανής η 

επιρροή της Χηµείας σε καθηµερινές κοινωνικές πρακτικές, β) γνωρίζουν καθ’ όλη τη διάρκειά τους 

τι κάνουν και γιατί το κάνουν και γ) διαπιστώνουν ότι η συµµετοχή τους σε αυτές συµβάλλει στη 

διδακτική διαδικασία. Με τον τρόπο αυτό νοηµατοδοτείται για τους µαθητές η διδασκαλία της 

Χηµείας. Συγκεκριµένα χρησιµοποιώντας ένα προϊόν από την εµπειρία των µαθητών, την ασπιρίνη, η 

διδασκαλία της Χηµείας συνδέεται µε την καθηµερινή ζωή, προσεγγίζεται διαθεµατικά και προσπαθεί 

να εµπλέξει τους µαθητές σε δραστηριότητες διαφόρου τύπου. Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στην 

αξιοποίηση του σχολικού εργαστηρίου. Η αξιοποίηση αυτή γίνεται σε συνδυασµό µε την αλλαγή του 

προσανατολισµού της εργαστηριακής διδασκαλίας από τη µελέτη γεγονότων και την επαλήθευση, 

στην κατανόηση εννοιών και την οικοδόµηση της νέας γνώσεως. 

 

 

Θεωρητικό µέρος 

 

Ένα από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η διδασκαλία της Χηµείας είναι, σύµφωνα µε 

τους  Westbroek, Η. et al., το ότι «δεν έχει νόηµα» για τους µαθητές (Westbroek, Η. et al. 

2003). Αυτό έχει την έννοια ότι, µε τον τρόπο µε τον οποίο διδάσκεται, οι µαθητές δεν είναι 

σε θέση να αντιληφθούν «σε τι χρησιµεύουν όλα αυτά».  

Ως αιτίες για τις οποίες η διδασκαλία της Χηµεία δεν είναι νοηµατική για τους 

µαθητές προσδιορίζονται (Westbroek et al. 2003):  

° η παρουσίαση της Χηµείας ως συνόλου συµπερασµάτων και κανόνων χωρίς να 

αναφέρεται η πορεία προς αυτά,  

° ο ατυχής σχεδιασµός των Προγραµµάτων Σπουδών µε αποτέλεσµα να 

παρουσιάζονται ασυνέχειες και 

° το ότι οι µαθητές δεν εµπλέκονται στη διδακτική διαδικασία. 

Ως διορθωτικές παρεµβάσεις για τη βελτίωση προς την κατεύθυνση της 

νοηµατοδοτήσεως της διδασκαλίας της Χηµείας προτείνονται: 

° τα αναµορφωµένα Προγράµµατα Σπουδών, όπως για παράδειγµα τα Προγράµµατα 

Chemistry in the Community-HΠΑ- (ACS 1998), Salters’ Approach-Αγγλία-, Chemie 

im Kontext-Γερµανία-, Chemie in produkten-Ολλανδία- (Van Aalsvoort, J.M. 2000) 

° ο ανασχεδιασµός µιας ευρείας ενότητος ή  

° ο διδακτικός σχεδιασµός µιας συγκεκριµένης ενότητος στα πλαίσια του ισχύοντος 

Προγράµµατος Σπουδών.  

Στην κατεύθυνση αυτή του σχεδιασµού µιας νοηµατοδοτηµένης διδασκαλίας της 

Χηµείας –«meaningful chemistry education» κατά τους Westbroek, Η. et al. -, στα πλαίσια 

του ισχύοντος Προγράµµατος Σπουδών, σε προηγούµενη εργασία (Λευκοπούλου 2005) 
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προτάθηκε η προσέγγισή της Χηµείας µέσω εµπειριών και εφαρµογών από την καθηµερινή 

ζωή, σε συνδυασµό µε την εµπλοκή των µαθητών σε πειραµατικές δραστηριότητες.  

 Η διδασκαλία της Χηµεία µε θέµατα από την καθηµερινή ζωή στοχεύει στο να 

αναδείξει (Snyder 1995): 

° τη Χηµεία ως πειραµατική επιστήµη 

° το ότι η Χηµεία επηρεάζει τη ζωή µας σε πολύ καθηµερινά αλλά και σε 

λιγότερο κοινά θέµατα 

° το συνολικό τρόπο σκέψεως και εργασίας στην επιστήµη της Χηµείας και 

° το ότι η Χηµεία συµβάλλει στον επιστηµονικό αλφαβητισµό των µελλοντικών 

ενεργών πολιτών µε το να τους εµπλέκει σε λογικές διεργασίες καθώς 

εξετάζονται διάφορα θέµατα που απασχολούν την κοινωνία γενικότερα και 

έχουν σχέση µε χηµικές διαδικασίες και χηµικά προϊόντα. 

Ο επιστηµονικός αλφαβητισµός είναι ζητούµενο για όλους τους ενεργούς πολίτες, οι 

οποίοι θα κληθούν να συµµετέχουν, µε ένα ολοένα αυξανόµενο αριθµό, σε επιλογές στις 

οποίες εµπλέκονται οι Φυσικές Επιστήµες και µάλιστα η Χηµεία. Για το λόγο αυτό θα πρέπει 

να δοθούν σε όλους, ακόµη και σε εκείνους που οι σπουδές τους και η ενασχόλησή τους θα 

είναι έξω από το πεδίο της Χηµείας, οι έννοιες και οι διαδικασίες που θα τους επιτρέψουν να 

ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της κοινωνίας που έρχονται. 

Οι πειραµατικές δραστηριότητες εξάλλου εξασκούν τους µαθητές σε δεξιότητες, όπως 

η προσεκτική παρατήρηση, η καταγραφή και η ανάλυση των παρατηρήσεων και η σωστή 

χρήση οργάνων και συσκευών, δεξιότητες οι οποίες είναι ουσιαστικές σε κάθε επιστηµονική 

δραστηριότητα και έχουν διαχρονική παιδευτική αξία ιδιαίτερα για όσους δεν θα ασχοληθούν 

στη συνέχεια µε παρόµοιες δραστηριότητες (Kerber, C. and Akhtar, Μ. 1996). 

Στην όλη προσπάθεια η διαθεµατική προσέγγιση ιδίως µε σχέδια εργασίας φαίνεται 

ως αποτελεσµατική (Ματσαγγούρας 2003). Προτείνεται όµως κυρίως η µελέτη ενός θέµατος 

µε διάφορες επιστηµονικές προσεγγίσεις που θα αλληλοσυµπληρώνονται –διεπιστηµονική 

προσέγγιση-µάλιστα δε τα θέµατα θεωρείται σκόπιµο να λαµβάνονται από την 

πραγµατικότητα (Andrée 2003),  όσο πολύπλοκη και αν είναι, και να γίνεται µία πρώτη 

προσέγγισή τους, η οποία θα επιτρέπει σε όσους ενδιαφέρονται να προχωρήσουν µόνοι τους 

σε περαιτέρω διερεύνηση. 

Σε όλες τις περιπτώσεις εφιστάται η προσοχή να µην καταλήξουν οι όποιες 

προσπάθειες σε απλή εκτέλεση δραστηριοτήτων τύπου «συνταγών», µε µία βήµα προς βήµα 

καθοδηγούµενη από το διδάσκοντα εκτέλεση, αλλά να εµπλέκονται σε αυτές όσο το δυνατόν 

περισσότερο οι µαθητές (Westbroek et al. 2003). 

Στην παρούσα  εργασία γίνεται µια ευρύτερη πρόταση, η οποία χρησιµοποιεί ένα 

προϊόν από την εµπειρία των µαθητών, την ασπιρίνη. Η συγκεκριµένη ουσία θεωρείται 

κατάλληλη για να χρησιµοποιηθεί για να περιγραφούν πολλές αρχές και έννοιες της Χηµείας 

σε επίπεδο ∆ευτεροβάθµιας Εκπαιδεύσεως (Borer, Barry 2000). Στην πρόταση που 

ακολουθεί γίνεται πολλαπλή προσέγγιση και σε στενό και σε ευρύτερο διαθεµατικό πλαίσιο, 

σε συνδυασµό και µε εµπλοκή σε πειραµατικές δραστηριότητες. Οι διάφορες δραστηριότητες 

που προτείνονται µπορούν να καλύψουν όλο το φάσµα της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαιδεύσεως. 

 

Προτεινόµενες δραστηριότητες 

 

Α. Πειραµατικές δραστηριότητες 

1. Σύνθεση της ασπιρίνης 

Το δραστικό συστατικό της ασπιρίνης, το ακετυλοσαλικυλικό οξύ, µπορεί να 

παρασκευαστεί στο εργαστήριο µε αντίδραση του σαλικυλικού οξέος µε οξικό ανυδρίτη 
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παρουσία θειικού οξέος. Η συγκεκριµένη σύνθεση υπάρχει ως δραστηριότητα σε διάφορα 

προγράµµατα σπουδών ∆ευτεροβάθµιας στη Λυκειακή βαθµίδα στα πλαίσια της διδασκαλίας 

εννοιών της Χηµείας των διαλυµάτων αλλά κυρίως ως εφαρµογή στη διδασκαλία των  

οργανικών αντιδράσεων. (Barde et al. 2002). Χαρακτηριστικά, στο Πρόγραµµα Σπουδών του 

µαθήµατος της Οργανικής Χηµείας, της ειδικότητας τεχνικών χηµικής παραγωγής-Χηµείου 

της Κυπριακής Μέσης τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως (Κυπριακή ∆ηµοκρατίς 

2003), ως στόχοι της εργαστηριακής συνθέσεως της ασπιρίνης αναφέρονται οι εξής:  

o Nα αναφέρουν τις χαρακτηριστικές οµάδες της ασπιρίνης και την κύρια πηγή 

προέλευσης της (παραγωγή βενζολίου).  

o Nα την παρασκευάσουν µε οξικό ανυδρίτη και σαλικυλικό οξύ.  

Η συγκεκριµένη σύνθεση παρουσιάζει όµως και διάφορες δυσκολίες, όπως η 

δυσκολία χειρισµού του οξικού ανυδρίτη καθώς και εκείνη της προµήθειάς του. Η 

πραγµατοποίησή της απαιτεί αυστηρά µέτρα ασφαλείας. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 1. Ηµισυνθετική παρασκευή της ασπιρίνης 

 

2. Προσδιορισµός δραστικού συστατικού στην ασπιρίνη 

Το ότι το ακετυλοσαλικυλικό οξύ, δραστικό συστατικό της ασπιρίνης, έχει µια 

καρβοξυλοµάδα και µία εστερική οµάδα οι οποίες διαφοροποιούνται ως προς την αντίδρασή 

τους µε µια ισχυρή βάση όπως, για παράδειγµα, το υδροξείδιο του νατρίου δίνει τη 

δυνατότητα να πραγµατοποιηθεί στο εργαστήριο ο προσδιορισµός του δραστικού συστατικού 

της ασπιρίνης µε δύο τρόπους (Tomasino, Sliwa 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 2. Ακετυλοσαλικυλικό οξύ 

 

α) Με άµεση ογκοµέτρηση. Με αραιό διάλυµα υδροξειδίου του νατρίου γνωστής 

συγκεντρώσεως, σε θερµοκρασία δωµατίου, στην οποία αντιδρά µόνον η καρβοξυλοµάδα. Η 

παρακολούθηση της ογκοµετρήσεως µπορεί να γίνει είτε µε δείκτη είτε µε πεχάµετρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σαλικυλικό οξύ 

Οξικός ανυδρίτης Οξικό οξύ 
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Σχήµα 3. Αντίδραση του ακετυλοσαλικυλικού οξέος µε υδροξείδιο του νατρίου σε θερµοκρασία 

δωµατίου. 

β) Με έµµεση ογκοµέτρηση. Στην περίπτωση αυτή ορισµένη ποσότητα διαλύµατος 

υδροξειδίου του νατρίου γνωστής συγκεντρώσεως, που προστίθεται σε περίσσεια, αντιδρά µε 

κονιοποιηµένο δισκίο ασπιρίνης σε θερµοκρασία κοντά στο σηµείο βρασµού ώστε να 

αντιδράσει και η καρβοξυλική και η εστερική οµάδα του ακετυλοσαλικυλικού οξέος. Η 

περίσσεια του υδροξειδίου του νατρίου ογκοµετρείται µε διάλυµα υδροχλωρικού οξέος 

γνωστής συγκεντρώσεως παρουσία δείκτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 4. Αντίδραση του ακετυλοσαλικυλικού οξέος µε υδροξείδιο του νατρίου εν θερµώ 

 

Η συγκεκριµένη δραστηριότητα µπορεί να γίνει στα πλαίσια της διδασκαλίας της 

Χηµείας των διαλυµάτων –διαδικασία ογκοµετρήσεως, χρήση κατάλληλων δεικτών, χρήση 

πεχαµέτρου και σύγκριση µε τη χρήση δείκτη- αλλά συγχρόνως δίνει τη δυνατότητα να 

επισηµανθεί η δυνατότητα ελέγχου της πραγµατοποιήσεως ή όχι µιας αντιδράσεως µε έλεγχο 

διαφόρων παραµέτρων, στη συγκεκριµένη  περίπτωση της θερµοκρασίας. 

 

3. Παρασκευή του σαλικυλικού µεθυλεστέρα -δραστικό συστατικό σε 

αντιρρευµατικές αλοιφές- 

Με πρώτη ύλη ασπιρίνη µπορεί να παρασκευαστεί ο σαλικυλικός µεθυλεστέρας 

(Κοµιώτου κ.α. 2002), ο οποίος είναι συστατικό ορισµένων αιθερίων ελαίων µε 

χαρακτηριστική οσµή και χρησιµοποιείται κυρίως σε αντιρρευµατικές αλοιφές. 

Παρασκευάζεται µε επίδραση µεθανόλης στην ασπιρίνη, παρουσία πυκνού θειικού οξέος. 

Η συγκεκριµένη δραστηριότητα αποτελεί παράδειγµα µετεστεροποιήσεως –ενότητα 

«αντιδράσεις Οργανικής Χηµείας» στη Λυκειακή βαθµίδα- ενώ συγχρόνως µπορεί να 

επισηµανθεί η σύνδεση δοµής και χηµικών ιδιοτήτων –ένα φάρµακο µετατρέπεται σε άλλο 

φάρµακο-. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 5. Ακετυλοσαλικυλικός µεθυλεστέρας 

 

4. Ανάλυση της ασπιρίνης 

Η δραστηριότητα αυτή παρουσιάζει ορισµένες από τις µεθόδους του που έχει στη 

διάθεσή του ο χηµικός για να ταυτοποιήσει µία συγκεκριµένη ουσία. Επιπλέον µπορεί να 

CH3 

H

 

 

2

2

CH3COO
- Na+ 
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συνδυαστεί µε τη σύνθεση της ασπιρίνης, ώστε να φανεί αν η ουσία που σχηµατίστηκε είναι 

πράγµατι το ακετυλοσαλικυλικό οξύ ή πρώτη ύλη που δεν αντέδρασε ή ακόµη κάποιο 

παραπροϊόν λόγω της υψηλής θερµοκρασίας στην οποία έγινε η αντίδραση.  

Η ταυτοποίηση µπορεί να γίνει (Haas 1999): 

o µε προσδιορισµό του σηµείου τήξεως (135
o
C) 

o µε ανίχνευση της απουσίας του φαινολικού –ΟΗ µε διάλυµα τριχλωριούχου σιδήρου 

o µε χρωµατογραφία –εκλουστικό χλωροφόρµιο-µεθανόλη 1:1- και σύγκριση του 

προϊόντος µε καθαρό σαλικυλικό οξύ και µε δισκίο ασπιρίνης του εµπορίου 

o µε άµεση ογκοµέτρηση µε διάλυµα υδροξειδίου του νατρίου και σύγχρονο 

προσδιορισµό της καθαρότητός του 

o µε έµµεση ογκοµέτρηση 

 

5. Συγκρίνοντας τα διάφορα είδη ασπιρίνης 

Στο εµπόριο κυκλοφορούν διάφορα «είδη» ασπιρίνης: σε συνηθισµένα δισκία 

περιεκτικότητος 500 mg σε δραστικό συστατικό, σε αναβράζοντα δισκία, σε εντεροδιαλυτά 

δισκία, και ως «ασπιρίνη για παιδιά» µε διαφορετική περιεκτικότητα σε δραστικό συστατικό. 

Η σύγκρισή τους µπορεί να γίνει µε ποσοτικό προσδιορισµό του δραστικού συστατικού ώστε 

να γίνει προσπάθεια να ερµηνευθεί η αναγκαιότητα της υπάρξεως των διαφορετικών µορφών 

της ασπιρίνης στο εµπόριο. Η δραστηριότητα µπορεί να γίνει και απλουστευµένη µόνον µε 

µελέτη της συσκευασίας και των οδηγιών που εσωκλείονται. 

 

6. Προσοµοιώνοντας το στοµάχι 

Επειδή το περιβάλλον του στοµάχου είναι όξινο ενώ του λεπτού εντέρου βασικό, στη 

δραστηριότητα αυτή συγκρίνεται η συµπεριφορά διαφόρων ειδών ασπιρίνης όταν ένα δισκίο 

τους προστίθεται σε καθαρό νερό ή σε διάλυµα ξιδιού ή σε διάλυµα σόδας φαγητού (Robson 

1999). 

 

7. Ανιχνεύοντας την ασπιρίνη 

Στη δραστηριότητα αυτή ανιχνεύεται η παρουσία του φαινολικού –ΟΗ µε διάλυµα 

τριχλωριούχου σιδήρου, οπότε σχηµατίζεται σύµπλοκο χαρακτηριστικού χρώµατος. Ο 

σχηµατισµός γίνεται µε αργό ρυθµό διότι εξαρτάται από το ρυθµό διασπάσεως του δραστικού 

συστατικού της ασπιρίνης σε σαλικυλικό οξύ –παράδειγµα χηµικής αντιδράσεως µε –

παρατηρήσιµη ταχύτητα-. Με τον τρόπο αυτό ξεχωρίζει η ασπιρίνη, όπως και άλλα 

αναλγητικά µε παρόµοια δοµή, από αναλγητικά στα οποία δεν υπάρχει το φαινολικό –ΟΗ.  

 

8. Συµπαθητική µελάνη 

Στη δραστηριότητα αυτή (Wright 2005) γίνεται προσπάθεια να χρησιµοποιηθούν 

προϊόντα καθηµερινής χρήσεως για την παρασκευή «συµπαθητικής» µελάνης. 

Χρησιµοποιείται διάλυµα ασπιρίνης, στο οποίο προστέθηκε σόδα πλύσεως (Na2CO3) για να 

υδρολύσει την εστερική οµάδα, ως «συµπαθητική» µελάνη. Το διάλυµα ψεκασµού, το οποίο 

θα εµφανίσει το µήνυµα που γράφεται µε τη «συµπαθητική» µελάνη, είναι διάλυµα ιόντων 

Fe
3+
. Το τελευταίο διάλυµα µπορεί να παρασκευαστεί µε δισκία που χρησιµοποιούνται ως 

διαιτητικά συµπληρώµατα ιόντων Fe
2+
 στα οποία, αφού διαλυθούν, προστίθεται χλωρίνη για 

τη µετατροπή των Fe
2+
 σε Fe

3+
. 

 

Β. Άλλες δραστηριότητες 

Οι δραστηριότητες που ακολουθούν είναι περισσότερο θεωρητικές, µε την έννοια ότι δεν 

εµπλέκουν το εργαστήριο στη διεξαγωγή τους. Στόχος τους είναι η σύνδεση µε την 

καθηµερινή ζωή σε συνδυασµό µε την κριτική προσέγγιση των πληροφοριών τις οποίες ο 

πολίτης λαµβάνει. Επιπλέον µπορούν να συνδεθούν διαθεµατικά µε άλλα µαθήµατα όπως η 
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Βιολογία. Μπορούν να πραγµατοποιηθούν και στη Γυµνασιακή και στη Λυκειακή βαθµίδα 

της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαιδεύσεως. 

1. Συγκρίνοντας τα διάφορα παυσίπονα 

Η δραστηριότητα αυτή (CHF 2001) στοχεύει στην εξάσκηση της ικανότητας της 

κριτικής αναγνώσεως µε το να εµπλέκει τους µαθητές στην άντληση πληροφοριών από τα 

συνοδευτικά φυλλάδια των διαφόρων αναλγητικών. Έτσι τους ζητείται, για παράδειγµα, από 

τα διάφορα αναλγητικά που τους έχουν δοθεί να επιλέξουν ποιο ενδείκνυται ή να απορρίψουν 

όποιο αντενδείκνυται να δοθεί σε:  

α. άτοµο που υποφέρει από πονοκέφαλο 

β. ηλικιωµένο που υποφέρει από αρθρίτιδα 

γ. ενήλικα που είναι αλλεργικός στην ασπιρίνη 

δ. παιδί ηλικίας επτά ετών µε υψηλό πυρετό και αδιάγνωστους πόνους σε όλο το σώµα 

ε. ενήλικα µε πιθανή καρδιακή ανεπάρκεια 

στ. ενήλικα µε υποψία βλάβης στο ήπαρ που υποφέρει από έντονο πονοκέφαλο 

ζ. έφηβο που βρίσκεται σε θεραπεία για την αντιµετώπιση διαβήτη. 

Πρέπει βεβαίως να τονιστεί ότι η διαδικασία αυτή γίνεται µόνον για να τους κάνει 

ενηµερωµένους καταναλωτές και όχι να τους κάνει ικανούς να αποφασίζουν µόνοι τους για 

τη λήψη ή όχι διαφόρων φαρµάκων. 

 

2. ∆ιαβάζοντας τις συσκευασίες και τις οδηγίες των φαρµάκων 

Στη δραστηριότητα αυτή (CHF 2001) συγκρίνονται οι πληροφορίες στη συσκευασία 

µε τις αντίστοιχες στις οδηγίες του φαρµάκου και σχολιάζονται το πόσο απαραίτητη είναι η 

κάθε πληροφορία, τι θα µπορούσε να συµβεί αν δεν υπήρχε καθώς και το κατά πόσο είναι ένα 

φάρµακο «ασφαλές». 

 

3. Μελετώντας την προέλευση των φαρµάκων 

Στη δραστηριότητα αυτή (CHF 2001) η τάξη χωρίζεται σε δύο τµήµατα. Στο ένα 

δίνεται σε κάθε µαθητή το όνοµα ενός φαρµάκου –πενικιλίνη, φυσοστιγµίνη, εργοταµίνη, 

θεοφυλλίνη, ατροπίνη κτλ.- και στο άλλο τµήµα δίνεται σε κάθε µαθητή το όνοµα φυτού ή 

µύκητα που είναι πηγή κάποιου από τα φάρµακα που δόθηκαν στους µαθητές του πρώτου 

τµήµατος. Στο πρώτο στάδιο προσπαθεί ο κάθε µαθητής από το ένα τµήµα να βρει τον 

αντίστοιχό του από το άλλο τµήµα και στη συνέχεια η οµάδα προσπαθεί, µετά από µελέτη και 

βιβλιογραφική έρευνα, να απαντήσει σε ερωτήσεις όπως, για παράδειγµα, πού 

χρησιµοποιείται το φάρµακο, τι παρενέργειες έχει ή ποια η χηµική δοµή του δραστικού 

συστατικού. 

 

Γ. ∆ιαθεµατική προσέγγιση-Σχέδια εργασίας 

 

Η ασπιρίνη αποτελεί προσφιλές θέµα για διαθεµατική προσέγγιση (Clark 2003) είτε σε 

διάφορα διδακτικά εγχειρίδια της Χηµείας είτε ως πρόταση για σχέδια εργασίας ( Trossat 

1997) τα οποία εκπονούνται σε επίπεδο ∆ευτεροβάθµιας αλλά ακόµη και Τριτοβάθµιας 

Εκπαιδεύσεως.  

 α) Στα διδακτικά εγχειρίδια αξίζει να σηµειωθούν δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις: 

Η µία, στο εγχειρίδιο του προγράµµατος επιπέδου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαιδεύσεως 

Chemistry in Context (Schwartz et al. 1997), το οποίο είναι προσανατολισµένο προς τον 

επιστηµονικό αλφαβητισµό σε θέµατα εφαρµογής της Χηµείας στην καθηµερινή ζωή και στο 

οποίο προβλέπεται ενότητα µε θέµα «Σχεδιασµός φαρµάκων και χειρισµός µορίων».  

Στην ενότητα αυτή αναπτύσσονται:  

° η ιστορία της ασπιρίνης,  
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° ο τρόπος δράσεώς της,  

° οι παρενέργειές της,  

° η χηµεία του µορίου της,  

 

° η σχέση δοµής και δράσεως και  

° οι διαφορές των µορφών ασπιρίνης που κυκλοφορούν στην αγορά.  

Η άλλη, στο Γαλλικό Πρόγραµµα Σπουδών στο οποίο προβλέπεται ενότητα µε θέµα 

«Φάρµακα» στην τάξη την προπαρασκευαστική για τις εξετάσεις του Γαλλικού baccalaureat 

Terminale S, enseignement obligatoire –αντίστοιχες µε τις πανελλαδικές εξετάσεις του 

Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήµατος-. Ο προσανατολισµός του εγχειριδίου είναι 

αποκλειστικός: προετοιµασία για τις επίσηµες εξετάσεις. Είναι όµως αξιοσηµείωτο ότι η 

παραπάνω αναφερόµενη ενότητα διαπραγµατεύεται θέµατα (Tomasino, Sliwa 1995) όπως 

οξεοβασική ογκοµέτρηση, ρυθµιστικά διαλύµατα, ανυδρίτες και χλωρίδια οργανικών οξέων 

και µετατροπή τους σε εστέρες και αµίδια, µέσω της µελέτης της ασπιρίνης, και θεωρητικά 

και µέσω πειραµατικών δραστηριοτήτων. Είναι προφανές ότι και τα θέµατα των εξετάσεων, 

προτεινόµενα αλλά και δοθέντα, είναι διατυπωµένα στο ίδιο πλαίσιο. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι έχουν σχεδιασθεί και προγράµµατα Χηµείας για την 

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση (Snyder 1995) στα οποία η ασπιρίνη κατέχει κεντρική θέση στην 

ενότητα «Φάρµακα» και συγκεκριµένα αναπτύσσονται: 

° η ιστορία της,  

° η πρώτη της σύνθεση,  

° οι διάφοροι τρόποι παρασκευής της,  

° η χηµική της σχέση  µε άλλα φάρµακα που περιέχουν σαλικυλικούς εστέρες 

και  

° η χηµική της σχέση µε άλλα αναλγητικά. 

β) Τα σχέδια εργασίας  µπορούν να εκπονηθούν σε όλο το φάσµα της ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαιδεύσεως είτε στα πλαίσια των διαθεµατικών δραστηριοτήτων που προβλέπονται από το 

∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών –∆ΕΠΠΣ- είτε στα πλαίσια των 

προαιρετικών προγραµµάτων. 

Στα σχέδια αυτά µπορούν να διερευνηθούν ποικίλα θέµατα όπως, για παράδειγµα, 

εκτός από αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω και τα παρακάτω: 

° Οι απαρχές της ασπιρίνης 

° Τι υπήρχε πριν από την ασπιρίνη  

° Η ιστορία της παραγωγής της ασπιρίνης 

° Επιστήµονες οι οποίοι ενεπλάκησαν στην παραγωγή της ασπιρίνης  

° Η «εξέλιξη» της ασπιρίνης από τη σύνθεσή της µέχρι σήµερα 

° Άλλα φάρµακα που προέρχονται από φυτά 

° Η προέλευση των φαρµάκων, γενικότερα: τα ζώα, τα φυτά και η παρέµβαση του 

ανθρώπου 

° Η σύνθεση της ασπιρίνης στο εργαστήριο και στη βιοµηχανία 

° Η ανακάλυψη ενός φαρµάκου: τυχαία ή µε βάση συγκεκριµένο σχεδιασµό; 

° Φάρµακα: η πορεία από το σχεδιασµό µέχρι την εφαρµογή 

° Τα είδη των φαρµάκων: προϊόντα από τη φύση χωρίς ή µε επεξεργασία, 

ηµισυνθετικά, πλήρως συνθετικά  

° Οι διάφορες, επιθυµητές και ανεπιθύµητες δράσεις της ασπιρίνης 

° Τα διάφορα είδη της ασπιρίνης 

° Η οµάδα των σύγχρονων αναλγητικών φαρµάκων 

° Οι πληροφορίες που δίνει η ετικέτα ενός φαρµάκου 
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° Η φαρµακευτική βιοµηχανία 

 

Συζήτηση-Συµπεράσµατα 

 

Οι δραστηριότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω, εφόσον χρησιµοποιηθούν είτε στα πλαίσια 

του ισχύοντος Προγράµµατος Σπουδών ως συµπληρωµατικές δραστηριότητες είτε στα 

πλαίσια των προαιρετικών δραστηριοτήτων, µπορούν να  εµπλέξουν το µαθητή στη 

µαθησιακή διαδικασία έτσι ώστε, ανεξάρτητα αν η Χηµεία αποτελεί ή όχι αντικείµενο του 

αµέσου ενδιαφέροντός του, να µπορέσει, µέσα από γνωστά σε αυτόν παραδείγµατα από την 

καθηµερινή του πραγµατικότητα, να αντιληφθεί τη σηµασία της για τον σύγχρονο κόσµο 

(Peterson, Hermes 2005).  

Οι θεωρητικές δραστηριότητες µάλιστα µπορούν να προσεγγισθούν και ως 

δραστηριότητες «ερευνητικού τύπου», µε τους µαθητές να συγκεντρώνουν από διάφορες 

πηγές όσες πληροφορίες µπορούν και κρίνουν χρήσιµες για την εργασία τους, τις οποίες θα 

χρησιµοποιήσουν για να απαντήσουν στα ερωτήµατα και τους προβληµατισµούς που θέτει η 

κάθε δραστηριότητα. Ο στόχος µιας τέτοιας προσεγγίσεως είναι η ενίσχυση της κριτικής 

σκέψεως των µαθητών ιδίως πάνω σε θέµατα που αφορούν τους ίδιους και την κοινωνία 

γενικότερα καθώς και η εξάσκησή τους στη λήψη αποφάσεων, χρησιµοποιώντας τις 

επιστηµονικές τους γνώσεις, σε περιπτώσεις που υπάρχουν διαφορετικές ή και αντιτιθέµενες 

απόψεις. Η προσέγγιση αυτή κατατάσσει τις συγκεκριµένες δραστηριότητες στην κατηγορία 

της «επιλύσεως προβληµάτων» διαδικασία απαραίτητη τόσο στις Θετικές Επιστήµες όσο και 

για την αντιµετώπιση προβληµατικών καταστάσεων γενικότερα (CHF 2001). 

Εξάλλου στις πειραµατικές δραστηριότητες και κυρίως στα σχέδια εργασίας µπορεί 

να εφαρµοσθεί η οµαδοσυνεργατική µέθοδος. Με την επεξεργασία αυτή ο µαθητής έχει τη 

δυνατότητα να ασκηθεί σε δεξιότητες και στάσεις που προϋποθέτει η αλληλεπικοινωνία  και 

η συλλογική εργασία, όπως η προσεκτική ακρόαση και η εκ περιτροπής συµµετοχή, η 

κατανοµή των επί µέρους εργασιών, η εξεύρεση λύσεων καθώς και η αυτό- και ετερο-

αξιολόγηση διαδικασιών και αποτελεσµάτων (Ματσαγγούρας 2004). 

Η διδακτική αυτή αντιµετώπιση της Χηµείας, οµαδοσυνεργατικά και διερευνητικά, 

δίνει τη δυνατότητα σε κάθε µαθητή, να συµπεριφερθεί σαν ένας ερευνητής (Mason 2004), 

και να αντιληφθεί ότι µπορεί να συµβάλλει και ο ίδιος στη διδακτική-µαθησιακή διαδικασία, 

αυξάνοντας το ενδιαφέρον του γι’ αυτή. 

 

Παραποµπές 

 
• Κοµιώτου, Μ., Λευκοπούλου, Σ., Νικολάου, Ν. (2002). Οργανική Χηµεία, 

Εργαστηριακός οδηγός ΤΕΕ Β΄ τάξη 1
ου
 κύκλου, Ειδικότητα: Χηµικών Εργαστηριακών 

Εφαρµογών και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών. ΟΕ∆Β, Αθήνα. 

• Κυπριακή ∆ηµοκρατία, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, ∆ιεύθυνση Μέσης 

Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (2003), Οργανική Χηµεία Τεχνικών Χηµικής 

Παραγωγής- Χηµείου, Αναλυτικό Πρόγραµµα, Λευκωσία, 

http://www.mtee.net/Analylika/Chemical%20Technology/Year%20C/Theoretical/TCT3-

M1.doc 

• Λευκοπούλου, Σ. (2005). Χηµεία, καθηµερινή ζωή και εργαστήριο: ∆ιδάσκοντας Χηµεία 

µε ένα πορτοκάλι, στο συλλογικό έργο ∆ιδακτική Φυσικών Επιστηµών: Οι προκλήσεις του 

21
ου
 αιώνα, Κείµενα για τη δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση, Επιµέλεια 

∆.Κολιόπουλος και Α.Βαβουράκη, Αθήνα, 243-250. 

• Ματσαγγούρας, Η. (2003). Η διαθεµατικότητα στη σχολική γνώση. Εκδόσεις Γρηγόρη, 

Αθήνα. 



∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ  

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 5 (B) 2007 

 

707

• Ματσαγγούρας, Η. (2004). Οµαδοσυνεργατική διδασκαλία και µάθηση. Εκδόσεις 

Γρηγόρη, Αθήνα. 

 

• American Chemical Society (ACS) (1998), Chemistry in the community - Student edition 

Fourth Edition, Freeman Publishers, www.whfreeman.com/chemcom 

• Andrée, M. (2003). Everyday-life in the science classroom: A study on ways of using and 

referring to everyday-life. The ESERA 2003 conference, The Nederlands, 

http://www1.phys.uu.nl/esera2003/program.shtml. 

• Barde. N., et al. (2002). Chimie Term S. Hachette Paris. 

• Borer, L., Barry, E. (2000). Experiments with aspirin, Journal of Chemical Education., 

77, 354-355. 

• Clark. J. (2003). GCSE Chemistry. Longman Essex. 

• Haas, B. (1999). At home, classe de sciences, L’ aspirine
®
: l’ analyse, 

http://home.scarlet.be/at_home/asp-ana.htm. 

•  Kerber, C. and Akhtar (1996), M., Getting real: A general chemistry laboratory program 

focusing on “real world” substances, Journal of Chemical Education., 73, 1023.  

• Mason, D. (2004). Meaningful learning, Journal of Chemical Education, 81, 1081. 

• Peterson, L., Hermes, M. (2005). Chemistry of how things work, Kennesaw State 

University. http://www.chemcases.com 

• Robson, D. (1999). Simulated Stomach, American Chemical Society 

• Schwartz, A. T., Bunce, D., Silberman, R., Stanitski, C., Stratton, W., Zipp, A. (1997). 

Chemistry in context. American Chemical Society. WCB Publishers. 

• Snyder. C. (1995). The extraordinary chemistry of ordinary things 2
nd
 edition. John Wiley 

& Sons, Inc. New York. 

• The Chemical Heritage Foundation (CHF) (2001). Aspirin Adventures, 

http://chemheritage.org/EducationalServices/pharm/asp/asp00.htm 

• Tomasino. A., Sliwa. H. (1995). Chimie Term S enseignement obligatoire. Nathan Paris. 

• Trossat M.-A. et V. (1997). L’ aspirine, un comprimé de chimie, Lycée Varoquaux-

Tomblaine, http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-etab/varoq/ASPIRINE/aspintro.htm 

• Van Aalsvoort, J.M. (2000). Chemistry in products. Utrecht στο Westbroek, H.(2005). 

Characteristics of meaningful chemistry education - The case of water quality - CD-β Press, 

Utrecht, http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2005-0922-200121/index.htm 

• Westbroek, Η. et al. (2003). Meaningful chemistry education. The ESERA 2003 

conference, The Nederlands, http://www1.phys.uu.nl/esera2003/program.shtml. 

• Wright, S. (2005). A salikylate sympathetic ink from consumer chemicals, Journal of 

Chemical Education, 82, 542-544. 


