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1. Rezumat:
Acest set de activităţi permite elevilor aflarea factorilor importanţi care ar putea
fi luaţi în considerare la cumpărarea unui săpun. Activităţile permit, de asemenea,
elevilor să elaboreze teste pentru determinarea eficacităţii săpunurilor, ca agenţi de
spălare. Nu în ultimul rând, aceste activităţi oferă elevilor posibilitatea înţelegerii
modului de acţiune a săpunului.
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2. Disciplina: Ştiinţe şi/sau Chimie
3. Nivelul de predare: clasele X – XI
4. Conţinutul curricular: Saponificarea (consolidarea conceptului); Săpunuri:
metode de preparare şi acţiunea lor de spălare.
5. Tipul de activitate: Elaborarea factorilor care influenţează calitatea;
planificarea şi derularea testelor asupra capacităţii de curăţare a săpunului.
Compararea săpunurilor în funcţie de preţ.
6. Timpul estimat: 4 lecţii
7. Competenţe specifice: Elevii vor fi capabili să:
 Aleagă „cel mai bun” săpun.
 Recunoască factorii care influenţează alegerea corectă a unui săpun.
 Realizeze o procedură de testare a puterii de spălare a săpunurilor.
 Colaboreze util în cadrul grupului în planificarea, desfăşurarea şi
interpretarea testelor asupra săpunurilor.
 Înţeleagă puterea de emulsionare şi acţiunea săpunurilor ca agenţi de spălare.
 Să descrie aspectele structurale importante ale săpunurilor.
 Să coreleze unele proprietăţi ale săpunurilor cu structura şi cu utilizările
acestora.
Secţiuni
1. Activităţile pentru elevi
2. Ghidul profesorului
3. Evaluare
4. Notiţele profesorului

Descriu, în detaliu, scenariul şi sarcinile elevilor
Sugerează o abordare de predare
Sugerează strategii pentru evaluarea formativă
Sugerează teste pe care să le realizeze elevii

Notă:

Aceste materiale au fost selectate din Modulele de predare/Învăţare realizate de
consorţiul PARSEL (Streller şi Bolte, 2007) în cadrul proiectului EC FP6 PARSEL
(SAS6-CT-2006-042922-PARSEL) finanţat de Uniunea Europeană. Materialele au
fost traduse şi adaptate de Grupul de lucru PROFILES al Universităţii „Valahia”
din Târgovişte. Pentru mai multe informaţii se poate consulta site-ul proiectului
PARSEL: http://www.parsel.uni-kiel.de/cms/index.php?id=modules
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