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3o ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

9, 10,11/4/2021 

συν διοργανωτές το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε 'Δημόκριτος', το Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής 

και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης 

(ΑΠΘ), το Εργαστήριο Έρευνας για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών του Ε.Ε.Κ.Ε του 

Πανεπιστημίου Πατρών, και η ΕΛΜΕ Προτύπων &Πειραματικών Σχολείων. 

 

Το Σάββατο 10-4-2021 (16:30-18:00) παρουσίασαν τις εργασίες τους δύο ομάδες  

μαθητών/-τριών μας, της περσινής και της φετινής Γ΄ γυμνασίου.  

 Η πρώτη εργασία είχε τίτλο: 'Δέρμα & pH' , και  

 η δεύτερη, εργασία είχε τίτλο: 'Καθημερινές Συνήθειες και Υδατικό 

Αποτύπωμα'. 

 

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Μαρία Γιαλλούση 

 

Πρόγραμμα συνεδρίου: http://www.scrs.edu.gr/CMS/site/pdf-

word/3SCRS%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9

C%CE%91%20%20final%2010_4_2021.pdf  

Οι εργασίες θα δημοσιευτούν στο  περιοδικό OPEN SCHOOL JOURNAL FOR OPEN 

SOCIETY 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Υδατικό αποτύπωμα στην καθημερινότητά μας 
¹ Νίκος Σάσσαρης,1Δημοσθένης Συροκάκης, 1Γιώργος Χριστοδούλου,  

1Μαρίνα Ψωμά-Διακουμάκου, 2Μαρία Βαρδούλια, 

 

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Μαρία Γιαλλούση 

Εκπαιδευτικός Φυσικών Επιστημών - Χημικός, Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο 

 

Περίληψη 
Σκοπός της εργασίας που διεξήχθη στο πλαίσιο του προγράμματος OSOS στο 
μάθημα της χημείας, είναι να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνας που 
διεξήγαγαν μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης γυμνασίου για το υδατικό αποτύπωμα σε 
κάποιες από τις καθημερινές συνήθειες αλλά και την πιθανή σπατάλη νερού  κατά 

http://www.scrs.edu.gr/CMS/site/pdf-word/3SCRS%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%20%20final%2010_4_2021.pdf
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2 
 

την πόση νερού και το πλύσιμο των δοντιών. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων 
δείχνουν πόσο νερό χάνεται αλλά και πόσο νερό θα μπορούσε να εξοικονομήσει ο 
καθένας μας στις παραπάνω καθημερινές του συνήθειες. Η εργασία ολοκληρώθηκε 
και παρουσιάστηκε στην ολομέλεια της τάξης την περίοδο της πρώτης καραντίνας 
(Απρίλης 2020) στοχεύοντας να ευαισθητοποιήσει το ακροατήριο απέναντι στη 
καθημερινή κατανάλωση του πιο πολύτιμου φυσικού πόρου στη διατήρηση της 
ζωής στη γη, του νερού. 
 

Λέξεις κλειδιά: υδατικό αποτύπωμα, πλύσιμο δοντιών, κατανάλωση νερού 
 

Δέρμα και pH 

Αλέστας Γιώργος 1, Γάτος Στέφανος 2, Καγκαράς Οδυσσέας 3, Καγκελάρης Δημήτρης 4 

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ. Γιαλλούση Μαρία 

Καθηγήτρια Φυσικών Επιστημών – Χημικός, Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο 

  

Περίληψη   

Η παρούσα ερευνητική εργασία πραγματοποιήθηκε από μαθητές της Γ’ Γυμνασίου 

στο πλαίσιο του μαθήματος της Χημείας (2019-2020) με σκοπό να γνωρίσουν οι 

ίδιοι και να ευαισθητοποιήσουν την σχολική κοινότητα για τις καθημερινές 

πρακτικές που σχετίζονται με την υγεία και την προστασία του δέρματος. Βασικοί 

τομείς της έρευνας υπήρξαν: 1) η δομή και οι λειτουργίες του δέρματος καθώς και 

το pH του, 2) η χημική σύσταση, τα χημικά πρόσθετα και οι συνέπειες των 

διαφόρων συναφών με το δέρμα προϊόντων στο pH του, 3) οι καταναλωτικές 

συνήθειες στην αγορά προϊόντων για το δέρμα. Ειδικότερα, διερεύνησαν τα 

αρωματικά σαπούνια, αυτά που «σκοτώνουν τα πάντα» καθώς και τα αντισηπτικά 

λόγω της επικαιρότητάς τους στην εποχή της σύγχρονης πανδημίας. Με βάση τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν, συνέταξαν ένα ερωτηματολόγιο για τη διεξαγωγή 

μικρής κλίμακας κοινωνική έρευνα για να γνωρίσουν την τάση του περίγυρού τους 

στην κατανάλωση καλλυντικών/δερματικών προϊόντων.  

ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ: δέρμα, pH, καλλυντικά, σαπούνια, καταναλωτικό πρότυπο 

 


