
Στη διαδικασία της µάθησης, ο συνδυασµός των διαφόρων γνωστικών αντικει-
µένων µε τέτοιον τρόπο, που το ένα να αποκαλύπτει τις αθέατες πλευρές του
άλλου, εµπεδώνει στο µαθητή το οµοούσιο και αδιαίρετο της γνώσης.

Μια τέτοιου τύπου µεθοδολογία ακολουθήσαµε, εντάσσοντας στη διδασκαλία
µας την Aκρόπολη. Προβληµατίστηκα πολύ για το πώς η Xηµεία, ένα φαινοµε-
νικά άσχετο µάθηµα, θα µπορούσε να αγγίξει το θέµα αυτό, έστω και από 
κάποια απόσταση.

Tο πρώτο ερέθισµα, και ταυτόχρονα κατεύθυνση, ήταν ένα άρθρο που δηµο-
σιεύτηκε στην εφηµερίδα Observer µε τίτλο "Acid rain in Athens". H φράση: "If
the Caryatids continue to be exposed to acid rain, their features will soon be
obliterated…", θα µπορούσε να αποτελέσει τον στόχο των πειραµάτων µας, µε
δεδοµένο ότι το κεφάλαιο "οξέα και όξινα διαλύµατα" είναι κοµµάτι της διδα-
κτέας ύλης της 9ης τάξης ενός αγγλόφωνου σχολείου. 
Eξετάζοντας, λοιπόν, το φαινόµενο της όξινης βροχής, θα µπορούσαµε 
να συζητήσουµε διεξοδικά τη θεωρία του σχετικού κεφαλαίου και ταυτόχρονα
να θίξουµε τις βλαβερές συνέπειες του περιβαλλοντικού αυτού προβλήµατος
στην Aκρόπολη.

Αρχικά πληροφορηθήκαµε, ενηµερωθήκαµε και συζητήσαµε για το ιστορικό πα-
ρελθόν του µνηµείου και στη συνέχεια προχωρήσαµε στο καθαρά πειραµατικό
µέρος χρησιµοποιώντας µήτρες και κατασκευάζοντας γύψινα εκµαγεία των λίθων
της Ζωφόρου. O γύψος αποτέλεσε τη δική µας προσοµοίωση του πεντελικού
µαρµάρου. Kαταλήξαµε στη χρησίµοποιησή του –παρά τη διαφορετική χηµική

σύσταση αλλά και τη διαφο-
ρετική χηµική συµπεριφορά
των δύο υλικών– κυρίως
λόγω του επιπέδου γνώσεων
Xηµείας στη συγκεκριµένη
τάξη. Φυσικά η χηµική συ-
µπεριφορά του µαρµάρου
επιδείχθηκε µε τη χρησιµο-
ποίηση συγχρόνων δειγµά-
των του υλικού.
Φτιάξαµε τη δική µας όξινη
βροχή: σ' ένα γυάλινο δο-
χείο µε αποσταγµένο νερό
µετρήσαµε την τιµή του pH.
Ανάψαµε τέσσερα-πέντε
σπίρτα και τα τοποθετήσαµε
µέσα στο δοχείο, κρατώντας
το πώµα λίγο ανοιχτό. Ανα-
κινήσαµε το δοχείο, ώστε τα

αέρια της καύσης να διαλυθούν πλήρως στο νερό. Μετρήσαµε ξανά το pH· 
o δείκτης έγινε κόκκινος, γιατί το διάλυµα ήταν προφανώς όξινο.
Αυτό το πείραµα αποτελεί προσοµοίωση της όξινης βροχής, γιατί τα σπίρτα
που καίγονται παράγουν αέριες ενώσεις θείου και φωσφόρου, σαν κι αυτές που
εκλύονται από τις καµινάδες των διαφόρων εργοστασίων.
Επί δύο εβδοµάδες ψεκάζαµε καθηµερινά τα γύψινα οµοιώµατα µε όξινα 
διαλύµατα διαφορετικών pH. Παρατηρήσαµε τα ανάγλυφα χαρακτηριστικά να
σβήνουν, να γίνονται επίπεδα. Συλλέξαµε δείγµατα βροχής από διαφορετικές
περιοχές της Aττικής και µετρήσαµε το pH τους. Mε αυτόν τον τρόπο είχαµε
την ευκαιρία να θίξουµε τις έννοιες: οξύ, διάλυµα, pH, δράση οξέος επί ανθρα-
κικού άλατος, τεστ ανίχνευσης διοξειδίου του άνθρακα. Παράλληλα παρακο-
λουθήσαµε εκπαιδευτικό πρόγραµµα πάνω στον Ιερό Bράχο και µελετήσαµε
µε προσοχή σχετικό έντυπο υλικό.

Στο τέλος του µήνα κάθε µαθητής και µαθήτρια είχαν στα χέρια τους µια
µικρή διατριβή 15 σελίδων τουλάχιστον, µε περιεχόµενα: το άρθρο του
Observer, καταγραφή πειραµάτων και ιστορική τεκµηρίωση του αντικειµένου
των πειραµάτων αυτών. 

Στη συνέχεια, συνέταξα ένα τετρασέλιδο µε ερωτήσεις Xηµείας που αναφέρο-
νταν στο φαινόµενο της όξινης βροχής.
Oι ερωτήσεις χωρίστηκαν σε δύο ενότητες. 
Στην πρώτη ενότητα, µε θέµα "Ακρόπολη και Όξινη Βροχή", οι ερωτήσεις 
αφορούσαν α. το βαθµό κατανόησης του περιβαλλοντικού προβλήµατος, 
τα αίτια εµφάνισής του τις τελευταίες δεκαετίες, τις βλαβερές συνέπειές του και
β. το βαθµό κατανόησης των σχετικών χηµικών εννοιών και των διδακτικών 
στόχων όσον αφορά το συ-
γκεκριµένο κεφάλαιο.
Στη δεύτερη ενότητα, µε
θέµα "Η όξινη Βροχή και τα
µνηµεία σε άλλες µεγάλες
πόλεις", οι ερωτήσεις αφο-
ρούσαν α. περιβαλλοντικά 
δεδοµένα σε άλλες πόλεις και 
β. τη σχετική Χηµεία, το σχεδιασµό 
διαγραµµάτων από στατιστικά δεδοµένα και την ερµηνεία τους.

Κατά την ολοκλήρωση του προγράµµατος προέκυψαν ενδιαφέρουσες συζη -
τήσεις και προβληµατισµοί των παιδιών στην τάξη σχετικά µε το περιβάλλον,
την πολιτισµική κληρονοµιά και τη διατήρησή της, την επιστηµονική έρευνα και
τη βιοµηχανική ανάπτυξη.
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