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Aϋ Μζροσ 

Α. ΦΤΙΟΓΝΩΜΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Θ Χθμεία αποτελεί κεντρικι επιςτιμθ με κακοριςτικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ τθσ 
τεχνολογίασ, τθσ βιομθχανίασ και γενικότερα του τεχνοδομθμζνου πολιτιςμοφ. Αναρίκμθτοι 
είναι οι κλάδοι δραςτθριοτιτων ςτουσ οποίουσ υπειςζρχονται χθμικζσ διεργαςίεσ ι 
προϊόντα τθσ χθμικισ βιομθχανίασ, όπωσ για παράδειγμα κλάδοι που ςχετίηονται με τα 
φάρμακα, τα τρόφιμα, τα δομικά υλικά, τθν ζνδυςθ, τα καλλυντικά και τθν κακθμερινι ηωι. 
Θ Χθμεία λειτουργεί ωσ μοχλόσ ανάπτυξθσ τθσ οικονομίασ και τθσ παγκόςμιασ ευθμερίασ. 
Ακολουκεί τον τρόπο ςκζψθσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν και ςυνδζεται όχι μόνο με τον ορκό 
λόγο και τθ μακθματικι ςκζψθ, αλλά και με τθν καλλιζργεια δεξιοτιτων, όπωσ θ φανταςία 
και θ δθμιουργικότθτα. Θ ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν/-τριϊν απζναντι ςτο περιβάλλον 
και θ τιρθςθ κανόνων αςφαλείασ αποτελοφν επίςθσ ςτοιχεία του μακιματοσ. 

Ζνα βαςικό υπόβακρο γνϊςεων Χθμείασ είναι ωσ εκ τοφτου απαραίτθτο για κάκε 
πολίτθ. Τθν παροχι αυτϊν των γνϊςεων, κακϊσ και τθν παράλλθλθ καλλιζργεια δεξιοτιτων 
και ςτάςεων καλείται να υπθρετιςει το παρόν Ρρόγραμμα Σπουδϊν Χθμείασ για το 
Γυμνάςιο.  

 

Β. ΚΟΠΟΘΕΙΑ 

Οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν ανάπτυξθ του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν τθσ 
Χθμείασ Γυμναςίου είναι θ ςφνδεςθ του μακιματοσ με τθν κοινωνία, θ διερευνθτικι-
βιωματικι μάκθςθ και θ διδακτικι αξιοποίθςθ του ςχολικοφ εργαςτθρίου. Το περιεχόμενο 
του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν εςτιάηει κατά ςυνζπεια ςε κζματα που ςχετίηονται με τθν 
κακθμερινι ηωι, τα γενικά περιβαλλοντικά προβλιματα, τθν παραγωγι και τθν οικονομία, 
δίνοντασ ζμφαςθ ςτθ διαςφνδεςθ αυτϊν των κεμάτων μεταξφ τουσ. Θ δόμθςθ του 
Ρρογράμματοσ Σπουδϊν δίνει βαρφτθτα ςτον χθμικό εγγραμματιςμό, αλλά και ιδιαίτερθ 
προςοχι ςτθ ςταδιακι ανάπτυξθ ιπιων (ι επικοινωνιακϊν) ικανοτιτων των μακθτϊν/-
τριϊν, όπωσ είναι ο κριτικόσ τρόποσ ςκζψθσ, θ δθμιουργικότθτα, θ πρωτοβουλία, θ επίλυςθ 
προβλθμάτων, θ ικανότθτα ομαδικισ εργαςίασ και θ διαχείριςθ του χρόνου. 

Το Ρρόγραμμα Σπουδϊν τθσ Χθμείασ για το Γυμνάςιο ζχει μακθτοκεντρικό 
προςανατολιςμό και ζχει δομθκεί βάςει ςυγκεκριμζνων προςδοκϊμενων μακθςιακϊν 
αποτελεςμάτων (ςτόχων), τα οποία αναδεικνφουν τισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ και τισ ςτάςεισ 
που κα αποκτιςουν οι μακθτζσ/-τριεσ μζςα από τθ διδαςκαλία των προβλεπόμενων 
Θεματικϊν Ενοτιτων. Οι παραπάνω ικανότθτεσ που αξιολογοφνται τακτικά, ςτο τζλοσ του 
Γυμναςίου κα τουσ επιτρζψουν να αναπτυχκοφν προςωπικά, να ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ 
τουσ και να ςυνεχίςουν να εκπαιδεφονται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ τουσ, κακϊσ και να 
ενταχκοφν ςτθν κοινωνία ωσ ενεργοί πολίτεσ, ςυμβάλλοντασ ςτθν ανάπτυξι τθσ. 

Οι γενικοί ςτόχοι του μακιματοσ ςτθ Β’ Γυμναςίου είναι οι μακθτζσ/-τριεσ να είναι ςε 
κζςθ να αναγνωρίηουν τον ρόλο τθσ Χθμείασ και των επιτευγμάτων τθσ ςτθν κακθμερινι 
ηωι και να ςυνδζουν τθ Χθμεία με τισ άλλεσ Φυςικζσ Επιςτιμεσ. Σχετικά με το ςχολικό 
εργαςτιριο, να τθροφν τουσ κανόνεσ αςφαλείασ και να αναπτφςςουν δεξιότθτεσ, να 
κατανοοφν τθν ιςτορικι εξζλιξθ τθσ Χθμείασ και να εκτιμοφν τθ διεκνι γλϊςςα τθσ Χθμείασ. 
Επίςθσ, να εμβακφνουν ςτισ ζννοιεσ των χθμικϊν ςτοιχείων, των χθμικϊν ενϊςεων και των 
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χθμικϊν αντιδράςεων και να ςυνδζουν τθ Χθμεία με τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ αλλά και τα 
ςφγχρονα περιβαλλοντικά προβλιματα.  

 

Γενικοί ςκοποί του μαθήματοσ ςτη Β’ Γυμναςίου 

Οι μακθτζσ/-τριεσ είναι ςε κζςθ να: 

− Αναγνωρίηουν τον ρόλο τθσ Χθμείασ και των επιτευγμάτων τθσ ςτθν κακθμερινι ηωι. 

− Συνδζουν τθ Χθμεία με τισ άλλεσ Φυςικζσ Επιςτιμεσ. 

− Εξοικειωκοφν με το ςχολικό εργαςτιριο, να τθροφν τουσ κανόνεσ αςφαλείασ και να 
αναπτφςςουν εργαςτθριακζσ δεξιότθτεσ. 

− Κατανοοφν τθν ιςτορικι εξζλιξθ τθσ Χθμείασ. 

− Εκτιμοφν τθ διεκνι γλϊςςα τθσ Χθμείασ και να αποκτιςουν αρχικι γνϊςθ αυτισ. 

− Εμβακφνουν ςτισ ζννοιεσ των χθμικϊν ςτοιχείων, των χθμικϊν ενϊςεων και των χθμικϊν 
αντιδράςεων. 

− Συνδζουν τθ Χθμεία με τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ αλλά και τα ςφγχρονα περιβαλλοντικά 
προβλιματα. 

− Καλλιεργιςουν δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ, ζρευνασ, επικοινωνίασ, δθμιουργικότθτασ και 
ομαδικότθτασ. 

− Αναπτφςςουν κριτικι ςκζψθ, πρόβλεψθ και ερμθνεία φαινομζνων. 

 

Στθ Γϋ Γυμναςίου οι μακθτζσ/-τριεσ διευρφνουν και εμβακφνουν τουσ ςτόχουσ τθσ 
Χθμείασ Β’ Γυμναςίου και οργανϊνουν τθν εργαςία τουσ, πραγματοποιοφν μετριςεισ, 
υπολογιςμοφσ, χρθςιμοποιοφν διαγράμματα και πίνακεσ, καταγράφουν και κοινοποιοφν τα 
αποτελζςματα τθσ εργαςίασ τουσ. Χρθςιμοποιοφν επιςτθμονικι ορολογία για να 
περιγράφουν ι να ορίηουν ζννοιεσ και μεγζκθ και να ονομάηουν χθμικζσ ενϊςεισ. Ακόμθ, 
καλλιεργοφν κετικι ςτάςθ απζναντι ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ και τθ Χθμεία ειδικότερα, 
καταγράφοντασ τθν προςφορά τουσ ςτον ςφγχρονο πολιτιςμό και τθν κακθμερινι ηωι αλλά 
και τα πικανά προβλιματα που δθμιουργοφνται. 

 

Γενικοί ςκοποί του μαθήματοσ ςτη Γϋ Γυμναςίου 

Οι μακθτζσ/-τριεσ είναι ςε κζςθ να: 

− Διευρφνουν και εμβακφνουν τουσ ςτόχουσ τθσ Χθμείασ Β’ Γυμναςίου, όπωσ ο ρόλοσ τθσ 
Χθμείασ και των επιτευγμάτων τθσ ςτθν κακθμερινι ηωι, θ καλλιζργεια ςε δεξιότθτεσ 
ςυνεργαςίασ, ζρευνασ, επικοινωνίασ, δθμιουργικότθτασ, ομαδικότθτασ και ανάπτυξθσ 
κριτικισ ςκζψθσ, ςε δεξιότθτεσ παρατιρθςθσ πρόβλεψθσ και ερμθνείασ φαινομζνων, θ 
εξοικείωςθ με το ςχολικό εργαςτιριο και τουσ κανόνεσ αςφαλείασ και θ ανάπτυξθ 
εργαςτθριακϊν δεξιοτιτων. 

− Οργανϊνουν τθν εργαςία τουσ και να πραγματοποιοφν μετριςεισ, υπολογιςμοφσ, 
διαγράμματα, πίνακεσ, να καταγράφουν και να κοινοποιοφν τα αποτελζςματα τθσ 
εργαςίασ τουσ. 

− Χρθςιμοποιοφν επιςτθμονικι ορολογία για να περιγράφουν ι να ορίηουν ζννοιεσ και 
μεγζκθ και να ονομάηουν χθμικζσ ενϊςεισ. 

− Εμβακφνουν ςτο φαινόμενο των χθμικϊν αντιδράςεων ςε μακροςκοπικό, μικροςκοπικό 
και ςυμβολικό επίπεδο. 
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− Ρεριγράφουν τθ μικροδομι των ατόμων και τθ ςυγκρότθςθ των μορίων και των ιοντικϊν 
ενϊςεων. 

− Ρεριγράφουν τθ δομι του Ρεριοδικοφ Ρίνακα και να προβλζπουν ενδεικτικζσ 
πλθροφορίεσ για τθ δομι και τισ ιδιότθτεσ ςτοιχείων από τθ κζςθ τουσ ςε αυτόν. 

− Αναφζρουν ενδεικτικζσ κατθγορίεσ οργανικϊν ενϊςεων, όπωσ τουσ υδρογονάνκρακεσ, 
και να περιγράφουν ιδιότθτεσ και χριςεισ. 

− Διακρίνουν οριςμζνεσ ομάδεσ ανόργανων ενϊςεων, όπωσ τα οξζα, τισ βάςεισ και τα 
άλατα. 

− Ρεριγράφουν τα αλκαλιμζταλλα, τα αλογόνα, τα ευγενι αζρια και τα μζταλλα. 

− Αναφζρουν τισ ιδιότθτεσ ομάδων ςτοιχείων του Ρεριοδικοφ Ρίνακα που ςχετίηονται με τισ 
ιδιότθτεσ χθμικϊν ςτοιχείων και ενϊςεων. 

− Αναφζρουν τθ ςπουδαιότθτα των προϊόντων τθσ χθμικισ βιομθχανίασ. 

− Αναφζρονται ςε ιδιαίτερεσ χθμικζσ ενϊςεισ τθσ κακθμερινισ ηωισ. 

− Καλλιεργοφν κετικι ςτάςθ απζναντι ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ και τθ Χθμεία ειδικότερα, 
καταγράφοντασ τθν προςφορά τουσ ςτον ςφγχρονο πολιτιςμό και τθν κακθμερινι ηωι. 

− Ρεριγράφουν προβλιματα από τθν αλόγιςτθ χριςθ χθμικϊν προϊόντων και να 
προτείνουν τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων αυτϊν. 

− Καλλιεργοφν κριτικι ςτάςθ απζναντι ςτισ αλόγιςτεσ εφαρμογζσ τθσ τεχνολογίασ και τθν 
υπερκατανάλωςθ φυςικϊν πόρων. 

 

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΘΕΜΑΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

Τα Θεματικά Ρεδία τθσ Χθμείασ ζχουν οριςκεί κατά ενιαίο τρόπο για το Δθμοτικό, το 
Γυμνάςιο και το Γενικό Λφκειο, με ςκοπό να αναπτφςςονται ςταδιακά ανά βακμίδα 
εκπαίδευςθσ ςε βάκοσ και ςε ζκταςθ, και διατυπϊνονται ωσ εξισ:  

1. Μελετϊντασ τα υλικά και το φυςικό περιβάλλον. 

2. Από τον μακρόκοςμο ςτον μικρόκοςμο, ςτο άτομο και ςτθ δομι του. 

3. Θ περιοδικότθτα των ιδιοτιτων των χθμικϊν ςτοιχείων. 

4. Οι δυνάμεισ μεταξφ των δομικϊν ςωματιδίων των υλικϊν. 

5. Μεταβολζσ φλθσ και ενζργειασ: Οι χθμικζσ αντιδράςεισ. 

6. Θ ςθμαςία τθσ Χθμείασ ςτθν επιςτθμονικι ζρευνα, ςτθν τεχνολογία και ςτθν κοινωνία. 

 

Στο επίπεδο του Γυμναςίου, τα Θεματικά Ρεδία αναλφονται ςτισ παρακάτω επιμζρουσ 
Θεματικζσ Ενότθτεσ ανά τάξθ: 

 

Χημεία Β’ Γυμναςίου 

1. Ο κόςμοσ τθσ Χθμείασ 

2. Το εργαςτιριο Χθμείασ (Χθμείο) 

3. Το νερό ωσ διαλφτθσ  

4. Από τισ ενϊςεισ ςτα χθμικά ςτοιχεία 

5. Από τα χθμικά ςτοιχεία ςτα άτομα 
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6. Θ γλϊςςα τθσ Χθμείασ 

7. Από τα άτομα ςτα υποατομικά ςωματίδια 

8. Θ χθμικι αντίδραςθ 

9. Χθμικι ςφνκεςθ και χθμικι ανάλυςθ  

10. Χθμεία και ςφγχρονα κζματα  

 

Χημεία Γϋ Γυμναςίου 

1. Θ Χθμικι Αντίδραςθ – Χθμικζσ Εξιςϊςεισ (επανάλθψθ και εμβάκυνςθ) 

2. Δομι Ατόμου. Κατανομι θλεκτρονίων (Κ, L, M, N) (επανάλθψθ και εμβάκυνςθ) 

3. Ρεριοδικόσ Ρίνακασ 

4. Ενϊςεισ του Άνκρακα. Οργανικι Χθμεία 

5. Στοιχεία και χθμικζσ ενϊςεισ με ιδιαίτερο ενδιαφζρον  

6. Θ Χθμεία και θ ενζργεια. Οι χθμικζσ ουςίεσ ωσ αποκικεσ ενζργειασ 

7. Θ Χθμεία ςιμερα 

 

Το Ρρόγραμμα Σπουδϊν τθσ Χθμείασ Γυμναςίου παρουςιάηει ευελιξία, ϊςτε να είναι 
δυνατι θ προςαρμογι του ανάλογα με τισ ανάγκεσ και τισ δυνατότθτεσ των μακθτϊν/-
τριϊν. Για τον λόγο αυτό υπάρχουν προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα και 
αντίςτοιχεσ ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ που χαρακτθρίηονται ωσ «Εμβάθυνςη» και 
μποροφν να αντιμετωπιςτοφν ωσ επζκταςθ των υπόλοιπων προςδοκϊμενων μακθςιακϊν 
αποτελεςμάτων τθσ ενότθτασ. Επίςθσ, οριςμζνα προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα 
και αντίςτοιχεσ ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ χαρακτθρίηονται ωσ «Η Χημεία αλλιϊσ» και 
αναφζρονται ςε κζματα που μποροφν να διδαχκοφν με τθ μορφι «ςχεδίων εργαςίασ», 
ατομικά ι ομαδικά από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ. 

Τα προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα και οι αντίςτοιχεσ ενδεικτικζσ 
δραςτθριότθτεσ που χαρακτθρίηονται ωσ «Εμβάκυνςθ» μποροφν να αντιμετωπιςτοφν ωσ 
επζκταςθ των υπόλοιπων προςδοκϊμενων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων τθσ ενότθτασ. 
Επίςθσ, τα προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα και οι αντίςτοιχεσ ενδεικτικζσ 
δραςτθριότθτεσ που χαρακτθρίηονται ωσ «Θ Χθμεία αλλιϊσ» αναφζρονται ςε κζματα που 
μποροφν να διδαχκοφν με τθ μορφι «ςχεδίων εργαςίασ» (project), ατομικά ι ομαδικά από 
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ. 

 

Ειδικότερα οι μαθητζσ/-τριεσ τησ Βϋ Γυμναςίου είναι ςε θζςη να: 

1. Ο κόςμοσ τησ Χημείασ 

− Αιτιολογοφν με ςυγκεκριμζνα παραδείγματα ότι θ Χθμεία είναι θ επιςτιμθ που 
αςχολείται με τθν ζρευνα, τισ ιδιότθτεσ και τισ μεταβολζσ των χθμικϊν ουςιϊν και των 
υλικϊν που μασ περιβάλλουν. 

− Αναγνωρίηουν μζςα από ςυγκεκριμζνα παραδείγματα τθ ςυνεχι ςυμβολι τθσ Χθμείασ 
ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ. 

− Διαπιςτϊνουν ότι οι μεταβολζσ είναι ςυνεχείσ τόςο ςτο φυςικό περιβάλλον και τουσ 
οργανιςμοφσ όςο και ςτο τεχνοδομθμζνο περιβάλλον. 

− Διακρίνουν τθ Χθμεία ωσ κομβικι επιςτιμθ. 
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− Επιςθμαίνουν κετικζσ και αρνθτικζσ επιπτϊςεισ τθσ αλόγιςτθσ εφαρμογισ τθσ Χθμείασ. 

− Αςκοφν κριτικι ςτουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ εφαρμόηονται οι ανακαλφψεισ τθσ 
Χθμείασ. 

− Καταγράφουν ςφγχρονεσ εξελίξεισ που ςχετίηονται με τθ Χθμεία ςτον τομζα τθσ ενζργειασ 
και των υλικϊν. 

− Ρεριγράφουν πικανζσ καινοτόμεσ εφαρμογζσ χθμικϊν προϊόντων. 

− Διαπιςτϊνουν μζςα από ςυγκεκριμζνεσ εφαρμογζσ τθ μελλοντικι δυνατότθτα ςυμβολισ 
τθσ Χθμείασ ςε διάφορουσ τομείσ. 

− Καλλιεργοφν κριτικι ςτάςθ ςτθν αλόγιςτθ κατανάλωςθ ςπάνιων πρϊτων υλϊν για 
διάφορεσ χριςεισ, όπωσ για παράδειγμα ςτθν καταςκευι κινθτϊν τθλεφϊνων (Θ Χθμεία 
αλλιϊσ). 

− Αναπτφςςουν κετικι ςτάςθ ςχετικά με τθν ανακφκλωςθ θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν (Θ 
Χθμεία αλλιϊσ). 

 

2. Σο εργαςτήριο Χημείασ (Χημείο) 

− Ονομάηουν απλά όργανα, ςυςκευζσ και υλικά. 

− «Διαβάηουν» ςωςτά τισ ενδείξεισ ςε μετριςεισ και να εξαςκοφνται ςτον τρόπο αςφαλοφσ 
τακτοποίθςθσ και αεριςμοφ του εργαςιακοφ τουσ χϊρου. 

− Αναφζρουν ςυνικεισ πθγζσ ςφαλμάτων και διερευνοφν τρόπουσ αποφυγισ τουσ 
(Εμβάκυνςθ). 

− Αναφζρουν τουσ κανόνεσ αςφαλείασ και αιτιολογοφν τον τρόπο τιρθςισ τουσ. 

− Αναγνωρίηουν τισ πλθροφορίεσ και τα ςιματα αςφαλείασ που περιζχονται ςτθ ςιμανςθ 
ςυςκευϊν και ςτισ ετικζτεσ των χθμικϊν ουςιϊν. 

− Χειρίηονται με αςφάλεια όργανα και ςυςκευζσ. 

− Μεταφζρουν, να χειρίηονται και να απορρίπτουν με αςφάλεια ουςίεσ που 
χρθςιμοποιοφν. 

− Διερευνοφν και να καταγράφουν πικανζσ πθγζσ ατυχθμάτων ςτον χϊρο του εργαςτθρίου. 

− Ρροβλζπουν πικανζσ αιτίεσ ατυχθμάτων ςτο εργαςτιριο ι ςτο οικιακό τουσ περιβάλλον. 

 

3. Σο νερό ωσ διαλφτησ  

− Διερευνοφν τα αίτια τθσ λειψυδρίασ και να καταγράφουν τα είδθ του νεροφ και τθν 
κατανομι τουσ ςτον πλανιτθ μασ. 

− Διατυπϊνουν υποκζςεισ για τθν παρουςία του νεροφ ςε διάφορα υλικά και να 
επιβεβαιϊνουν τισ υποκζςεισ τουσ με κατάλλθλεσ πειραματικζσ δραςτθριότθτεσ. 

− Αναφζρουν τισ χαρακτθριςτικζσ ιδιότθτεσ του νεροφ (ςθμείο βραςμοφ, ςθμείο τιξθσ) ωσ 
κριτιριο κακαρότθτασ. 

− Εντοπίηουν τα μείγματα, ωσ ςυςτιματα που προκφπτουν από τθν ανάμειξθ δφο ι 
περιςςότερων άλλων χθμικϊν ουςιϊν. 

− Διακρίνουν ζνα ετερογενζσ μείγμα από άλλεσ ουςίεσ και να ονομάηουν τισ διαφορετικζσ 
φάςεισ του (διακριτά ςυςτατικά). 

− Ορίηουν το διάλυμα. 
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− Ρροςδιορίηουν ςε ζνα ομογενζσ μείγμα (διάλυμα) τα διακριτά ςυςτατικά του πριν τθ 
διάλυςθ και να ονομάηουν τον διαλφτθ και τθ διαλυμζνθ ουςία. 

− Διακρίνουν διάφορεσ ουςίεσ ςε διαλυτζσ ι δυςδιάλυτεσ. 

− Σχεδιάηουν και να πραγματοποιοφν ατομικά ι ςε ομάδεσ ενδεικτικζσ διαδικαςίεσ 
διαχωριςμοφ μειγμάτων. 

− Διαπιςτϊνουν πειραματικά τθ διατιρθςθ τθσ μάηασ ςτθν παραςκευι των διαλυμάτων. 

− Ερμθνεφουν τθν ζνδειξθ περιεκτικότθτασ: % μάηα προσ μάηα, % μάηα προσ όγκο και % 
όγκο προσ όγκο ι % vol, ενόσ διαλφματοσ και να τθν υπολογίηουν από ποςοτικά 
δεδομζνα. 

− Ρεριγράφουν τθ διαδικαςία παραςκευισ διαλφματοσ ςυγκεκριμζνθσ περιεκτικότθτασ και 
να εξαςκοφνται ϊςτε να μποροφν να το παραςκευάηουν ςτο εργαςτιριο. 

 

4. Από τισ ενϊςεισ ςτα χημικά ςτοιχεία 

− Διατυπϊνουν τα διαχρονικά ερωτιματα «Ροιεσ είναι οι αιτίεσ πίςω από τα φαινόμενα;», 
«Από τι αποτελείται ο κόςμοσ;» και να αναφζρουν ιςτορικζσ τομζσ ςτθ ςκζψθ μζςα από 
ςυγκεκριμζνα παραδείγματα. 

− Αναφζρουν ότι τα χθμικά ςτοιχεία είναι κακαρζσ χθμικζσ ουςίεσ που δεν μποροφμε να τισ 
αναλφςουμε περαιτζρω ςτα χθμικά εργαςτιρια ςε απλοφςτερεσ χθμικζσ ουςίεσ. 

− Αναφζρουν παραδείγματα χθμικϊν ςτοιχείων που βρίςκονται ςτθ φφςθ ελεφκερα. 

− Διαπιςτϊνουν ότι από τθν ζνωςθ χθμικϊν ςτοιχείων προκφπτουν διαφορετικζσ χθμικζσ 
ουςίεσ. 

− Αναφζρουν ποςοτικά δεδομζνα από τθ ςφνκεςθ του νεροφ. 

− Ορίηουν τισ χθμικζσ ενϊςεισ ωσ τισ κακαρζσ ουςίεσ που αναλφονται ςε απλοφςτερα 
ςυςτατικά και ζχουν ςτακερι ςφςταςθ. 

 

5. Από τα χημικά ςτοιχεία ςτα άτομα 

− Αναφζρουν τισ διαφορετικζσ αντιλιψεισ για τα «άτομα» από τθν αρχαιότθτα μζχρι 
ςιμερα και να διαπιςτϊνουν ότι θ αλλαγι ζχει ωσ ςτόχο τθν εξιγθςθ φαινομζνων: από 
τον Δθμόκριτο ςτον Dalton. 

− Ρεριγράφουν τα άτομα ωσ τα μικρότερα ςωματίδια από τα οποία αποτελοφνται τα 
χθμικά ςτοιχεία. 

− Τεκμθριϊνουν τθν φπαρξθ και το μικρό μζγεκοσ των ατόμων. 

− Αναφζρουν ότι από τθν ζνωςθ ατόμων ίδιων ι και διαφορετικϊν ςτοιχείων προκφπτουν 
τα μόρια. 

− Αναφζρουν παραδείγματα μορίων χθμικϊν ςτοιχείων και μορίων χθμικϊν ενϊςεων. 

 

6. Η γλϊςςα τησ Χημείασ 

− Διαπιςτϊνουν τθν ανάγκθ τθσ ειςαγωγισ ςυμβολιςμοφ για τθ διευκόλυνςθ τθσ 
επιςτθμονικισ επικοινωνίασ. 

− Διερευνοφν πικανοφσ τρόπουσ ςυμβολιςμοφ, αιτιολογϊντασ τθν πρόταςι τουσ. 

− Αναγνωρίηουν οριςμζνα ςτοιχεία και χθμικζσ ενϊςεισ από τα αντίςτοιχα ςφμβολα και να 
τα ονομάηουν. 
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− Καταγράφουν τισ πλθροφορίεσ (ποιοτικζσ και ποςοτικζσ) που αντιςτοιχοφν ςτο είδοσ και 
ςτον αρικμό ατόμων ςτουσ χθμικοφσ τφπουσ ςτοιχείων και χθμικϊν ενϊςεων. 

 

7. Από τα άτομα ςτα υποατομικά ςωματίδια 

− Αναφζρουν τισ νεότερεσ εξελίξεισ για τθν περιγραφι των ατόμων: από τον   o  on ζωσ 
τον  Sc rödinger. 

− Αιτιολογοφν τθν αλλαγι μοντζλων με ςτόχο τθν εξιγθςθ φαινομζνων και πειραματικϊν 
αποτελεςμάτων. 

− Ρεριγράφουν από τι αποτελείται το άτομο (πρωτόνια, θλεκτρόνια και νετρόνια). 

− Ορίηουν τον Ατομικό (Η) και τον Μαηικό αρικμό (Α). 

− Υπολογίηουν τον αρικμό θλεκτρονίων, πρωτονίων, νετρονίων, κακϊσ και τον ατομικό, 
μαηικό αρικμό, όταν τουσ δίνονται επαρκι ςτοιχεία. 

− Κατανζμουν τα θλεκτρόνια ςε ςτιβάδεσ (K, L, M, Ν) για ςυγκεκριμζνα χθμικά ςτοιχεία. 

− Ρροτείνουν ερμθνεία για τον ςχθματιςμό μονατομικϊν ιόντων γνωρίηοντασ τα φορτία 
των υποατομικϊν ςωματιδίων.  

 

8. Η χημική αντίδραςη 

− Καταγράφουν χαρακτθριςτικζσ (μακροςκοπικζσ) διεργαςίεσ που οφείλονται ςτο οξυγόνο 
του αζρα. 

− Αποδίδουν το ςκοφριαςμα του ςιδιρου και τθν καφςθ του άνκρακα ςτθν φπαρξθ του 
οξυγόνου και τθν αναπαριςτοφν με ςφμβολα. 

− Ορίηουν τθν ζνωςθ ενόσ ςτοιχείου με το οξυγόνο ωσ οξείδιο (Εμβάκυνςθ). 

− Τθροφν τουσ κανόνεσ αςφαλείασ που ςχετίηονται με τθν καφςθ. 

− Ραρατθροφν και καταγράφουν πειραματικά τον ςχθματιςμό ουςιϊν με νζεσ ιδιότθτεσ ςε 
οριςμζνεσ χθμικζσ αντιδράςεισ. 

− Χαρακτθρίηουν τα αντιδρϊντα και τα προϊόντα ςε μια χθμικι αντίδραςθ. 

− Διαπιςτϊνουν πειραματικά τθ διατιρθςθ τθσ μάηασ ςε μια χθμικι αντίδραςθ και να 
διατυπϊνουν τον νόμο του Lavoi ier. 

− Διατυπϊνουν τθν αρχι τθσ διατιρθςθσ των ατόμων ςτισ χθμικζσ αντιδράςεισ και να 
ιςοςτακμίηουν χθμικζσ εξιςϊςεισ. 

− Καταγράφουν παραγωγι (ζκλυςθ) ι κατανάλωςθ (απορρόφθςθ) κερμότθτασ ςτισ χθμικζσ 
αντιδράςεισ και να χαρακτθρίηουν μια αντίδραςθ ωσ εξϊκερμθ ι ενδόκερμθ, αντίςτοιχα. 

 

9. Χημική ςφνθεςη και χημική ανάλυςη 

− Αναφζρουν παραδείγματα ςφνκεςθσ ουςιϊν ςε εργαςτθριακό ι βιομθχανικό επίπεδο (Θ 
Χθμεία αλλιϊσ). 

− Αναηθτοφν τισ αιτίεσ που οδιγθςαν ςτθ ςφνκεςθ νζων ουςιϊν (Θ Χθμεία αλλιϊσ). 

− Ρροβλζπουν τθν ανάγκθ δθμιουργίασ και αξιοποίθςθσ καινοτόμων υλικϊν με βάςθ 
υπάρχουςεσ ανάγκεσ (Θ Χθμεία αλλιϊσ). 

− Αναφζρουν παραδείγματα ανάλυςθσ ςε προϊόντα κακθμερινισ χριςθσ. 
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10. Χημεία και ςφγχρονα θζματα 

− Αντιμετωπίηουν ςφγχρονα περιβαλλοντικά κζματα με επιςτθμονικι μεκοδολογία (Θ 
Χθμεία αλλιϊσ). 

− Επιχειρθματολογοφν για τισ κετικζσ και αρνθτικζσ ςυνζπειεσ επιλογϊν, ενεργειϊν και 
ςτάςεων (Θ Χθμεία αλλιϊσ). 

− Αναφζρουν τισ κετικζσ και αρνθτικζσ επιπτϊςεισ των «αερίων του κερμοκθπίου» (Θ 
Χθμεία αλλιϊσ). 

− Αναφζρουν τθν προζλευςθ των χθμικϊν ουςιϊν που ρυπαίνουν τθν ατμόςφαιρα, το 
ζδαφοσ και τουσ υδάτινουσ πόρουσ (Θ Χθμεία αλλιϊσ). 

− Καταγράφουν τισ προςπάκειεσ ςε τεχνολογικό και ερευνθτικό επίπεδο για τθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ ρφπανςθσ (Θ Χθμεία αλλιϊσ). 

− Αναπτφςςουν κετικι ςτάςθ απζναντι ςτθν ανακφκλωςθ και τθν αποφυγι ρυπογόνων 
υλικϊν (Θ Χθμεία αλλιϊσ). 

− Ρεριγράφουν διαδικαςίεσ επεξεργαςίασ του νεροφ (Θ Χθμεία αλλιϊσ). 

− Ρεριγράφουν διαδικαςίεσ επεξεργαςίασ αςτικϊν ι βιομθχανικϊν λυμάτων (Θ Χθμεία 
αλλιϊσ). 

− Καλλιεργοφν ςτάςεισ εξοικονόμθςθσ φυςικϊν πόρων και να αναφζρουν ςυγκεκριμζνα 
παραδείγματα (Θ Χθμεία αλλιϊσ). 

 

Ειδικότερα οι μαθητζσ/-τριεσ τησ Γϋ Γυμναςίου είναι ςε θζςη να: 

1. Η Χημική Αντίδραςη – Χημικζσ Εξιςϊςεισ 

− Διαπιςτϊνουν τθν πραγματοποίθςθ χθμικισ αντίδραςθσ με βάςθ παρατθριςιμα 
αποτελζςματα. 

− Ρεριγράφουν με απλζσ χθμικζσ εξιςϊςεισ παραδείγματα χθμικϊν αντιδράςεων 
(Επανάλθψθ από Β’ Γυμναςίου). 

− Ιςοςτακμίηουν χθμικζσ εξιςϊςεισ ακολουκϊντασ τον νόμο τθσ διατιρθςθσ τθσ μάηασ 
(Επανάλθψθ από Β’ Γυμναςίου). 

− Διαπιςτϊνουν ότι θ χθμικι αντίδραςθ πραγματοποιείται με αναδιάταξθ των ατόμων, να 
ςυγκρίνουν τισ διάφορεσ δυνατότθτεσ αναδιάταξθσ των ατόμων και να καταλιγουν ςε 
εκείνθ που αντιπροςωπεφει τθ χθμικι αντίδραςθ. 

 

2. Δομή Ατόμου. Κατανομή ηλεκτρονίων (Κ, L, M, N). 

− Κατανζμουν τα θλεκτρόνια ςε ςτιβάδεσ (K, L, M, Ν) ςτα χθμικά ςτοιχεία: H, Li, C, N, O, F, 
Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca (Επανάλθψθ από Β’ Γυμναςίου). 

− Ρεριγράφουν τον ςχθματιςμό ιόντων από τα άτομα με πρόςλθψθ ι αποβολι 
θλεκτρονίων ςτθν εξωτερικι τουσ ςτιβάδα (Επανάλθψθ από Β’ Γυμναςίου). 

− Διακρίνουν τα κατιόντα και τα ανιόντα (Επανάλθψθ από Β’ Γυμναςίου). 

− Ρεριγράφουν τθ δθμιουργία μονατομικϊν ιόντων ςτα άτομα των Na, K, F, Cl και τθ 
δθμιουργία του ιοντικοφ δεςμοφ και των ιοντικϊν ενϊςεων (Εμβάκυνςθ). 

− Ρεριγράφουν τθ δομι του κρυςταλλικοφ πλζγματοσ του NaCl. 

− Ανιχνεφουν, με τθ βοικεια χαρακτθριςτικϊν αντιδράςεων, τθν παρουςία οριςμζνων 
ιόντων (Fe3+, Fe2+, Cu2+, Zn2+, Al3+, Cl-) ςε διαλφματά τουσ. 
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− Διαπιςτϊνουν τθ ςθμαςία τθσ παρουςίασ ιόντων ςτουσ οργανιςμοφσ (Θ Χθμεία αλλιϊσ). 

 

3. Περιοδικόσ Πίνακασ  

− Ρεριγράφουν τισ προςπάκειεσ ταξινόμθςθσ των ςτοιχείων και να διερευνοφν τθν αιτία 
τθσ αλλαγισ κάκε φορά του κριτθρίου ταξινόμθςθσ. 

− Ρεριγράφουν τθ ςφγχρονθ μορφι του Ρεριοδικοφ Ρίνακα – ομάδεσ, περίοδοι. 

− Διατυπϊνουν με παραδείγματα τον νόμο τθσ περιοδικότθτασ των ιδιοτιτων των 
ςτοιχείων. 

− Ερμθνεφουν το νόμο τθσ περιοδικότθτασ με βάςθ τθ δομι τθσ εξωτερικισ ςτιβάδασ των 
ςτοιχείων μζςα από παραδείγματα. 

− Καλλιεργοφν κετικι ςτάςθ απζναντι ςτισ κλαςικζσ ςπουδζσ με αφορμι τθν επίδραςθ τθσ 
ελλθνικισ γλϊςςασ ςτθ διεκνι χθμικι ονοματολογία (Θ Χθμεία αλλιϊσ). 

− Εντοπίηουν τθ δυναμικι πρόβλεψθσ του Ρεριοδικοφ Ρίνακα μζςα από τισ προβλζψεισ του 
Mendeleev. 

− Ρροβλζπουν ιδιότθτεσ ςτοιχείων με βάςθ τθ κζςθ τουσ ςτον Ρεριοδικό Ρίνακα μζςα από 
ςυγκεκριμζνα παραδείγματα (Εμβάκυνςθ). 

 

4. Ενϊςεισ του Άνθρακα. Οργανική Χημεία. 

− Ρροςδιορίηουν τθν Οργανικι Χθμεία ωσ τθ Χθμεία των ενϊςεων του άνκρακα. 

− Διακρίνουν τθν ανάγκθ ταξινόμθςθσ των ενϊςεων τθσ Οργανικισ Χθμείασ με 
ςυγκεκριμζνα κριτιρια. 

− Ορίηουν τουσ υδρογονάνκρακεσ ωσ τισ οργανικζσ ενϊςεισ που αποτελοφνται από 
άνκρακα και υδρογόνο. 

− Ταξινομοφν τουσ υδρογονάνκρακεσ με κριτιριο τον τρόπο ςφνδεςθσ των ατόμων του 
άνκρακα ςε ευκφγραμμουσ και διακλαδιςμζνουσ, κυκλικοφσ και άκυκλουσ με 
παραδείγματα. 

− Ονομάηουν τουσ ευκφγραμμουσ κορεςμζνουσ υδρογονάνκρακεσ που αποτελοφνται από 
ζνα ζωσ οκτϊ άτομα άνκρακα. 

− Διακρίνουν τθν τζλεια από τθν ατελι καφςθ και να τισ περιγράφουν με εξιςϊςεισ για τον 
άνκρακα και το βουτάνιο. 

− Τθροφν κανόνεσ αςφαλείασ ςχετικά με τθ χριςθ καυςίμων. 

− Διερευνοφν τισ επιπτϊςεισ ςτθν υγεία από τα προϊόντα τθσ ατελοφσ καφςθσ των ενϊςεων 
του άνκρακα. 

− Εξθγοφν τον ρόλο του καταλυτικοφ μετατροπζα ςτα αυτοκίνθτα – ςχετικά με τθ 
μετατροπι του μονοξειδίου του άνκρακα ςε διοξείδιο (Εμβάκυνςθ). 

− Συμπλθρϊνουν τισ χθμικζσ εξιςϊςεισ καφςθσ για τουσ κορεςμζνουσ υδρογονάνκρακεσ 
που αποτελοφνται από 1 ζωσ 8 άτομα άνκρακα. 

− Ρεριγράφουν τον τρόπο ςχθματιςμοφ κοιταςμάτων πετρελαίου και φυςικοφ αερίου. 

− Ρεριγράφουν τον τρόπο διαχωριςμοφ του αργοφ πετρελαίου ςτα ςυςτατικά του με 
κλαςματικι απόςταξθ. 

− Ρροςδιορίηουν τθ ςφςταςθ του φυςικοφ αερίου και του υγραερίου. 
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− Συγκρίνουν τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα τθσ χριςθσ του πετρελαίου, του 
φυςικοφ αερίου και του υγραερίου ωσ καυςίμων. 

− Τθροφν κριτικι ςτάςθ απζναντι ςτθν αλόγιςτθ χριςθ των προϊόντων του πετρελαίου (Θ 
Χθμεία αλλιϊσ). 

− Αναγνωρίηουν τθ μεγάλθ προςφορά τθσ χθμικισ βιομθχανίασ ςε προϊόντα κακθμερινισ 
χριςθσ. 

− Αναφζρουν προϊόντα κακθμερινισ ηωισ που προζρχονται από πετρζλαιο (πετροχθμικά 
προϊόντα). 

− Ρεριγράφουν τον πολυμεριςμό ωσ μθχανιςμό ςχθματιςμοφ μεγάλων μορίων από τθ 
ςυνζνωςθ μικρϊν μορίων. 

− Διερευνοφν τθ ςχζςθ των ιδιοτιτων των πολυμερϊν με τισ χριςεισ τουσ. 

− Διερευνοφν πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα τθσ χριςθσ πλαςτικϊν. 

− Διερευνοφν τθν παραςκευι αικανόλθσ με ηφμωςθ ςακχαροφχων διαλυμάτων. 

− Τθροφν τουσ κανόνεσ αςφαλείασ που ςχετίηονται με τθ χριςθ και τθν καφςθ τθσ 
αικανόλθσ. 

− Ρεριγράφουν τθ χθμικι εξίςωςθ καφςθσ τθσ αικανόλθσ (Εμβάκυνςθ). 

− Αναφζρουν τθ δράςθ τθσ αικανόλθσ ςτον οργανιςμό και τα αποτελζςματα από τθν 
κατάχρθςι τθσ. 

− Καλλιεργοφν ορκολογικι και υπεφκυνθ ςτάςθ απζναντι ςτθν κατανάλωςθ ποτϊν (Θ 
Χθμεία αλλιϊσ). 

− Καλλιεργοφν κετικι ςτάςθ απζναντι ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ και τθ Χθμεία ειδικότερα, 
καταγράφοντασ τθ ςθμαςία τθσ μελζτθσ τθσ δομισ και των ιδιοτιτων των οργανικϊν 
ενϊςεων που ςυναντϊνται ςτουσ ζμβιουσ οργανιςμοφσ (Θ Χθμεία αλλιϊσ). 

 

5. τοιχεία και χημικζσ ενϊςεισ με ιδιαίτερο ενδιαφζρον  

Οξζα, βάςεισ, άλατα 

− Διαπιςτϊνουν ότι ο όροσ «οξφ» και ο όροσ «βάςθ» ορίηουν ςυγκεκριμζνθ χθμικι 
ςυμπεριφορά. 

− Αναφζρουν προϊόντα κακθμερινισ χριςθσ που περιζχουν οξζα ι βάςεισ. 

− Αναγνωρίηουν οριςμζνα οξζα και οριςμζνεσ βάςεισ που χρθςιμοποιοφνται ςτο 
εργαςτιριο. 

− Διατυπϊνουν τουσ κανόνεσ αςφαλείασ που απαιτοφνται κατά τον χειριςμό ουςιϊν που 
περιζχουν ωσ δραςτικά ςυςτατικά οξζα ι βάςεισ. 

− Αποδίδουν τισ χαρακτθριςτικζσ ιδιότθτεσ των οξζων ςτο κατιόν υδρογόνου (Θ+) (ςφμφωνα 
με τον Arrhenius). 

− Καλλιεργοφν κριτικι ςτάςθ απζναντι ςε κεωρίεσ που διατυπϊκθκαν και να 
προςδιορίηουν τουσ τρόπουσ ελζγχου τθσ ορκότθτάσ τουσ. 

− Αποδίδουν τισ χαρακτθριςτικζσ ιδιότθτεσ των βάςεων ςτο ανιόν υδροξειδίου (ΟΘ-) 
(ςφμφωνα με τον Arrhenius). 

− Διερευνοφν ςτο εργαςτιριο –ανιχνεφουν– αν μια άγνωςτθ ουςία ζχει χαρακτθριςτικζσ 
ιδιότθτεσ οξζοσ ι βάςθσ. 

− Αναφζρουν τθν κλίμακα pH ωσ κλίμακα μζτρθςθσ οξφτθτασ και αλκαλικότθτασ (ι 
βαςικότθτασ) και να μετροφν το pH διαλυμάτων οξζων. 
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− Ταξινομοφν διάφορα διαλφματα ςε όξινα ι βαςικά. 

− Διερευνοφν τθν αντίδραςθ ενόσ οξζοσ με μία βάςθ με τθ χριςθ δείκτθ ι/και 
πεχαμετρικοφ χαρτιοφ και να καταγράφουν τισ μεταβολζσ χρϊματοσ και pH. 

− Ρεριγράφουν τθν εξουδετζρωςθ ςυμβολικά. 

− Αναγνωρίηουν τα άλατα ωσ τισ ιοντικζσ ενϊςεισ που ςχθματίηονται από τθν 
εξουδετζρωςθ οξζοσ και βάςεωσ. 

− Διαπιςτϊνουν και να ερμθνεφουν κατά τθ διάρκεια πειραματικισ δραςτθριότθτασ τθν 
θλεκτρικι αγωγιμότθτα διαλυμάτων ιοντικϊν ενϊςεων (Εμβάκυνςθ). 

− Ταξινομοφν ωσ θλεκτρολφτεσ τισ χθμικζσ ουςίεσ που, όταν διαλφονται ςτο νερό, δίνουν 
αγϊγιμα διαλφματα (Εμβάκυνςθ). 

− Ρροςδιορίηουν τον ρόλο των οξζων και των βάςεων ςτθν κακθμερινι ηωι (Θ Χθμεία 
αλλιϊσ). 

 

Μζταλλα, αμζταλλα 

− Διαπιςτϊνουν ότι ο όροσ «μζταλλο» αποδίδεται ςε ςτοιχεία με ςυγκεκριμζνθ 
ςυμπεριφορά. 

− Εντοπίηουν τθ κζςθ των μετάλλων ςτον Ρεριοδικό Ρίνακα των ςτοιχείων. 

− Συγκρίνουν οριςμζνα μζταλλα ωσ προσ τθ δραςτικότθτά τουσ ςε αντιδράςεισ μετατροπισ 
τουσ ςε κατιόντα. 

− Ταυτοποιοφν ςυγκεκριμζνα μζταλλα με τθ βοικεια χαρακτθριςτικϊν ιδιοτιτων τουσ 
(Εμβάκυνςθ). 

− Διαπιςτϊνουν τθ δυνατότθτα βελτίωςθσ των ιδιοτιτων των μετάλλων με τον ςχθματιςμό 
κραμάτων και να διερευνοφν τθ ςχζςθ των νζων ιδιοτιτων των κραμάτων με τισ χριςεισ 
τουσ (Θ Χθμεία αλλιϊσ). 

− Ρροςδιορίηουν τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ τθσ εξόρυξθσ μεταλλεφματοσ ςε αντιδιαςτολι με 
τισ κετικζσ προεκτάςεισ ςτθν οικονομία μζςα από μελζτεσ περίπτωςθσ (Θ Χθμεία αλλιϊσ). 

− Καλλιεργοφν κριτικι ςτάςθ απζναντι ςτθν αλόγιςτθ εκμετάλλευςθ φυςικϊν πόρων που 
ζχει αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον και τον άνκρωπο (Θ Χθμεία αλλιϊσ). 

− Αναφζρονται ςτθ διαφορά δραςτικότθτασ των ςτοιχείων μιασ ομάδασ με ενδεικτικά 
παραδείγματα (αλκαλιμζταλλα – αντίδραςθ με το νερό– και αλογόνα – αντίδραςθ με το 
υδρογόνο, αντίςτοιχα). 

− Αναφζρουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ ςτισ ιδιότθτεσ των αλκαλιμετάλλων και των 
αλογόνων, κακϊσ και τισ χριςεισ τουσ (Εμβάκυνςθ). 

− Αιτιολογοφν τθν αδράνεια και τθ ςτακερότθτα των ευγενϊν αερίων και να τθ ςυνδζουν 
με τθ κζςθ τουσ ςτον Ρεριοδικό Ρίνακα. 

− Καταγράφουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ των ιδιοτιτων των αλκαλιμετάλλων και των 
αλογόνων, κακϊσ και χριςεισ των αλκαλιμετάλλων, των αλογόνων και των ευγενϊν 
αερίων (Εμβάκυνςθ). 

− Ανιχνεφουν ιόντα αλογόνων με διάλυμα ιόντων αργφρου. 

 

6. Η Χημεία και η ενζργεια 

− Συνδζουν τισ χθμικζσ αντιδράςεισ και με τθν ζκλυςθ ι απορρόφθςθ ενζργειασ 
(Επανάλθψθ από τθ Βϋ Γυμναςίου). 
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− Διαπιςτϊνουν πειραματικά τθν ζκλυςθ ενζργειασ με τθ μορφι κερμότθτασ κατά τθν 
καφςθ υδρογονανκράκων και να αναφζρουν παραδείγματα αξιοποίθςισ τθσ. 

− Διερευνοφν τθν αξιοποίθςθ τθσ καφςθσ ωσ πθγισ ενζργειασ αλλά και τθν ανάγκθ 
αντικατάςταςισ τθσ από πιο «κακαρζσ» πθγζσ ενζργειασ (Θ Χθμεία αλλιϊσ). 

− Επιχειρθματολογοφν για τισ αρνθτικζσ και τισ κετικζσ πλευρζσ κακεμίασ από τισ πθγζσ 
ενζργειασ (Θ Χθμεία αλλιϊσ). 

− Αναφζρουν τα προβλιματα που προκφπτουν από τα προϊόντα τθσ καφςθσ (ζκλυςθ 
διοξειδίου του άνκρακα – ζνταςθ του φαινομζνου του κερμοκθπίου) (Θ Χθμεία αλλιϊσ). 

− Διερευνοφν τι είναι το αποτφπωμα διοξειδίου του άνκρακα και να αναφζρουν μζτρα για 
τον περιοριςμό ζκλυςθσ διοξειδίου του άνκρακα (Θ Χθμεία αλλιϊσ). 

− Ρεριγράφουν τον κφκλο του άνκρακα ςτθ φφςθ ωσ τθ διαδικαςία μεταφοράσ και 
μετατροπϊν του άνκρακα μεταξφ διαφορετικϊν ταμιευτιρων (Εμβάκυνςθ). 

− Συνδζουν τθ λειτουργία των μπαταριϊν με τθν κίνθςθ των ιόντων. 

− Διαπιςτϊνουν τθ ςυνειςφορά τθσ θλεκτρόλυςθσ ςτθν ανακάλυψθ νζων ςτοιχείων. 
(Εμβάκυνςθ). 

 

7. Η Χημεία ςήμερα  

− Διαπιςτϊςουν ότι θ ςφνκεςθ πολλϊν προϊόντων τθσ κακθμερινότθτασ ζχει 
πραγματοποιθκεί με αξιοποίθςθ χθμικϊν αντιδράςεων (Θ Χθμεία αλλιϊσ). 

− Ρροβλθματίηονται για τον κρίςιμο ρόλο τθσ Χθμείασ ςτθν κακθμερινι ηωι (Θ Χθμεία 
αλλιϊσ). 

− Καλλιεργοφν ςφςτθμα κετικϊν αξιϊν και ςτάςεων ςχετικά με τθν ανάπτυξθ τθσ Χθμείασ, 
τισ εφαρμογζσ τθσ και τθν αλόγιςτθ χριςθ χθμικϊν ουςιϊν ςε οριςμζνεσ από αυτζσ (Θ 
Χθμεία αλλιϊσ). 

 

Δ. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΛΑΙΙΩΗ – ΧΕΔΙΑΜΟ ΜΑΘΗΗ 

Τα προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν ζχουν 
αντιςτοιχία με προτεινόμενεσ «ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ», οι οποίεσ υπθρετοφν τθν 
πραγματοποίθςι τουσ. Υπάρχουν δραςτθριότθτεσ με τίτλο «Ρειραματικζσ δραςτθριότθτεσ» 
και αναφζρονται ςε πειράματα που αναπτφςςονται ςτο βιβλίο του μακθτι με βάςθ τθ 
μζκοδο τθσ διερεφνθςθσ, ενϊ οι δραςτθριότθτεσ με τίτλο «Διερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ» 
αναπτφςςονται αναλυτικά ςτον Οδθγό του Εκπαιδευτικοφ. 

Μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ που ςυνδζονται με τθν κακθμερινι ηωι και τθν 
αξιοποίθςθ του ςχολικοφ εργαςτθρίου είναι μεταξφ άλλων θ βιωματικι μάκθςθ και θ 
διερευνθτικι προςζγγιςθ.  

Θ βιωματικι μάκθςθ είναι ο ενδεικνυόμενοσ τρόποσ προςζγγιςθσ τθσ γνϊςθσ για 
αυτι τθ βακμίδα εκπαίδευςθσ, ςτθν οποία θ εμπειρία των μακθτϊν/-τριϊν διαδραματίηει 
ουςιαςτικό ρόλο. Το ενδιαφζρον των μακθτϊν/-τριϊν διεγείρεται όταν οι βαςικζσ αρχζσ και 
ζννοιεσ τθσ Χθμείασ παρουςιάηονται ςυνδεδεμζνεσ με κζματα από τθν τεχνολογία, τθν 
υγεία, τισ πθγζσ ενζργειασ, το περιβάλλον και τθν ιςτορία τθσ επιςτιμθσ, που είναι οικεία 
ςε αυτοφσ/-ζσ.  

Με τθ διερευνθτικι προςζγγιςθ οι μακθτζσ/-τριεσ διατυπϊνουν υποκζςεισ για να 
απαντιςουν ςε μία ερϊτθςθ ι ςε ζνα πρόβλθμα τθσ κακθμερινισ ηωισ ςτο οποίο 
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εμπλζκονται επιςτθμονικζσ γνϊςεισ και ςχεδιάηουν μεκόδουσ για να επιβεβαιϊςουν ι να 
απορρίψουν τισ υποκζςεισ τουσ.  

Οι μακθτζσ/-τριεσ ςτθ διερευνθτικι μάκθςθ αναπτφςςουν προοδευτικά τισ γνϊςεισ 
και τθν κατανόθςι τουσ για τον κόςμο γφρω τουσ, με τθ νοθτικι και πρακτικι ςυμμετοχι 
τουσ ςε δραςτθριότθτεσ. Μακαίνουν και χρθςιμοποιοφν δεξιότθτεσ παρόμοιεσ με αυτζσ 
των επιςτθμόνων, όπωσ θ διατφπωςθ ερωτιςεων, θ ςυλλογι δεδομζνων, θ αιτιολόγθςθ, θ 
εξζταςθ αποδεικτικϊν ςτοιχείων υπό το πρίςμα των γνϊςεων που ιδθ υπάρχουν, θ 
διατφπωςθ ςυμπεραςμάτων και θ ςυηιτθςθ πάνω ςτα αποτελζςματα. Θ πραγματικι 
ζρευνα ςθμαίνει ότι οι μακθτζσ/-τριεσ εργάηονται ςε ερωτιματα/προβλιματα για τα οποία 
δεν υπάρχουν αυτονόθτεσ εφκολεσ απαντιςεισ και τα οποία ζχουν αναγνωρίςει ωσ δικά 
τουσ, ακόμθ και αν ζχουν διατυπωκεί από τον/τθν εκπαιδευτικό. 

Κομβικά ςθμεία ςτθ διερεφνθςθ είναι θ ανάπτυξθ βακφτερθσ κατανόθςθσ και 
γνϊςθσ περιεχομζνου με τθ χριςθ «αυκεντικϊν» ερωτιςεων, κεμάτων και 
αντιπαρακζςεων, θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων ζρευνασ και επικοινωνίασ, θ επίλυςθ 
προβλθμάτων, θ ςυνεργαςία. 

Θ διερευνθτικι μάκθςθ ςτθρίηεται εξάλλου ςτθν εποικοδομθτικι κατάκτθςθ τθσ 
γνϊςθσ και πλαιςιϊνεται από κλαςικζσ εργαςτθριακζσ μεκόδουσ, βιβλιογραφικι 
αναηιτθςθ, διερεφνθςθ υλικοφ και μεκόδων ςτο διαδίκτυο, πειράματα με τθν υποςτιριξθ 
νζων τεχνολογιϊν –προςομοιϊςεισ, πολλαπλζσ αναπαραςτάςεισ–, πειράματα κακθμερινισ 
ηωισ, πειράματα με απλά μζςα, επίλυςθ εικονικϊν ι πραγματικϊν προβλθμάτων, 
εκπόνθςθ ερευνθτικϊν-ςυνκετικϊν εργαςιϊν, εργαςιϊν πεδίου, και όλεσ τισ ςχετικζσ 
ςφγχρονεσ μεκόδουσ που μποροφν να καλφψουν κάκε είδουσ καινοτόμο δράςθ που 
ςχετίηεται με τθ Χθμεία και τθ διδαςκαλία τθσ με προεκτάςεισ ςτθν κοινωνία, τθν 
κακθμερινι ηωι και το περιβάλλον. 

Ιδιαίτερα θ χριςθ καλοςχεδιαςμζνων διερευνθτικϊν εργαςτθριακϊν 
δραςτθριοτιτων ςτισ οποίεσ οι μακθτζσ/-τριεσ καταγράφουν παρατθριςεισ, κζτουν 
ερευνθτικά ερωτιματα, αναλφουν πειραματικζσ διαδικαςίεσ, ερμθνεφουν δεδομζνα, 
δθμιουργοφν διαδικαςίεσ και διατυπϊνουν ςυμπεράςματα, εκτόσ από το ότι ςυμβάλλει 
ουςιαςτικά ςτον χθμικό εγγραμματιςμό των μακθτϊν/-τριϊν, οδθγεί ςτθν καλλιζργεια 
ιπιων δεξιοτιτων, όπωσ θ πρωτοβουλία, θ αξιολόγθςθ των κινδφνων, θ λιψθ αποφάςεων, 
θ ικανότθτα ομαδικισ εργαςίασ και θ διαχείριςθ του χρόνου. Σε τελικό ςτάδιο δθμιουργεί 
ενεργοφσ μακθτζσ/-τριεσ (τουσ αυριανοφσ πολίτεσ) με ενιςχυμζνθ κριτικι ςκζψθ και 
γνϊςεισ ςχετικζσ με τθν επιςτιμθ τθσ Χθμείασ, οι οποίεσ μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε 
ηθτιματα – προβλιματα τθσ κακθμερινότθτασ. 

 

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Στο νζο Ρρόγραμμα Σπουδϊν τθσ Χθμείασ, όπωσ και ςτα προθγοφμενα, παράμετρο 
τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ αποτελεί θ αξιολόγθςθ τόςο του διδακτικοφ ζργου όςο και 
των μακθτϊν/-τριϊν. Μζςω τθσ αξιολόγθςθσ οι εκπαιδευτικοί ελζγχουν ςε ποιον βακμό 
πζτυχαν τα αντίςτοιχα προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα. 

Θ αξιολόγθςθ μπορεί να είναι: 

1. Διαγνωςτικι με ςκοπό τθν αναηιτθςθ και ανεφρεςθ των αιτίων και των αδυναμιϊν που 
παρατθροφνται ςτθ μάκθςθ ενόσ διδακτικοφ αντικειμζνου. 

2. Διαμορφωτικι με ςκοπό τθ μελζτθ και εξζταςθ τθσ νοθτικισ διαδρομισ του/τθσ μακθτι/-
τριασ κατά τθ διδαςκαλία, προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ κατάκτθςθσ των αντικειμενικϊν 
ςτόχων. Σε αυτιν τθ μορφι αξιολόγθςθσ βαςίηεται θ τροποποίθςθ τθσ διδακτικισ 
μεκοδολογίασ με ςκοπό τθ βελτίωςθ του μακθςιακοφ αποτελζςματοσ. 
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3. Συνολικι, θ οποία αντιπροςωπεφει τθ ςυνολικι εκτίμθςθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ για το 
ποςοςτό επιτυχίασ από τον/τθ μακθτι/-τρια των προςδοκϊμενων μακθςιακϊν 
αποτελεςμάτων που είχαν τεκεί και ςυνικωσ εκφράηεται με ςυγκεκριμζνθ βακμολογία. 

Ειδικότερα ςτο νζο Ρρόγραμμα Σπουδϊν τθσ Χθμείασ, ςτο οποίο δίνεται ιδιαίτερθ 
βαρφτθτα ςτθ διερεφνθςθ, αξιολογοφνται τα προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα του 
Ρρογράμματοσ Σπουδϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ και τθ διαδικαςία και το αποτζλεςμα τθσ 
διαδικαςίασ, διότι ςτθ διερεφνθςθ θ διαδικαςία είναι εξίςου ςθμαντικι με το τελικό 
προϊόν. 

Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν διάφοροι τρόποι για τθ ςυλλογι πλθροφοριϊν αξιολόγθςθσ 
ςχετικά με τθ μάκθςθ των μακθτϊν/-τριϊν, όπωσ: 

− Επίςθμεσ και ανεπίςθμεσ παρατθριςεισ  

− Συηθτιςεισ, ερωτιςεισ  

− Εργαςίεσ που εκτελοφνται ςε ομάδεσ  

− Ρειράματα, επιδείξεισ  

− Ερευνθτικζσ εργαςίεσ, φάκελοσ μακθτι  

− Αυτοαξιολόγθςθ και αξιολόγθςθ ομότιμων  

−  Αναςτοχαςμόσ 

 

Είναι ςθμαντικι θ αξία τθσ διαμορφωτικισ αξιολόγθςθσ που βοθκά τον/τθ μακθτι/-
τρια να μάκει και να αναπτυχκεί με βάςθ τα προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα του 
Ρρογράμματοσ Σπουδϊν. Άλλοτε κα είναι επικεντρωμζνθ ςτθν ομαδικι εργαςία, άλλοτε 
ςτθν ατομικι εργαςία, είτε με απλζσ ερωτιςεισ που υποβάλλονται ανεπίςθμα ςτουσ/ςτισ 
μακθτζσ/-τριεσ, είτε με παρατιρθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν/-τριϊν κατά τθ 
διάρκεια τθσ εργαςίασ τουσ. Μποροφν επίςθσ να πραγματοποιθκοφν πιο δομθμζνεσ 
αξιολογιςεισ: ανάλυςθ των ςθμειϊςεων των μακθτϊν/-τριϊν, προφορικι ερϊτθςθ μιασ 
ομάδασ για μια ςυγκεκριμζνθ ενζργεια.  

Με τον τρόπο αυτό, θ αξιοπιςτία και θ εγκυρότθτα τθσ αξιολόγθςθσ τθσ μάκθςθσ των 
μακθτϊν/-τριϊν αυξάνεται. 

Αυτι θ προςζγγιςθ μπορεί επιπλζον να επιτρζψει ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ να 
κάνουν τθ ςκζψθ τουσ ορατι ςφμφωνα με τα ατομικά τουσ χαρακτθριςτικά. Για όςουσ/-εσ 
μακθτζσ/-τριεσ δυςκολεφονται να εκφράςουν τθν κατανόθςι τουσ μζςω γραφισ, μπορεί να 
εξεταςτεί το ενδεχόμενο να χρθςιμοποιθκοφν ςχιματα και άλλα γραφικά ςτοιχεία 
αποδεικτικά για τθ μάκθςθ των μακθτϊν/-τριϊν. Επίςθσ μερικζσ φορζσ αυτό που δεν 
περιλαμβάνεται ςτθν απεικόνιςθ των μακθτϊν/-τριϊν μπορεί να αποτελεί ζνδειξθ του τι 
μπορεί να παραβλζπει ι να παρανοεί ο/θ μακθτισ/-τρια. 

Θ αξιολόγθςθ πρζπει να είναι ςε εξζλιξθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ μακθςιακισ 
διαδικαςίασ, με ποικίλουσ τρόπουσ. Οι μακθτζσ/-τριεσ κα πρζπει να ζχουν πολλζσ ευκαιρίεσ 
να αποδείξουν το πλιρεσ φάςμα τθσ μάκθςισ τουσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ 
του μακιματοσ. 

Το παρόν Ρρόγραμμα Σπουδϊν Χθμείασ Γυμναςίου, με τα προςδοκϊμενα μακθςιακά 
αποτελζςματα που περιλαμβάνει, ςτοχεφει ςε ζνα υπόβακρο ικανοτιτων για όλουσ/-εσ 
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ που ολοκλθρϊνουν τθ βακμίδα τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ και 
ζνα κεμζλιο για το Λφκειο. 
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Βϋ Μζροσ 

Αναλυτική Απεικόνιςη του Προγράμματοσ πουδϊν 

ΧΗΜΕΙΑ – Β’ ΓΤΜΝΑΙΟY 

Θεματικά 
Πεδία 

Θεματικζσ 
Ενότητεσ  

Προςδοκϊμενα 
Μαθηςιακά 

Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ 
Δραςτηριότητεσ 

  Οι μαθητζσ/-τριεσ 
είναι ςε θζςη να: 

 

Μελετϊντασ 
τα υλικά και 
το φυςικό 
περιβάλλον 
 
Η ςημαςία τησ 
Χημείασ ςτην 
επιςτημονική 
ζρευνα, ςτην 
τεχνολογία και 
ςτην κοινωνία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ο κόςμοσ τησ Χημείασ 

1.1 Θ Χθμεία είναι 
παντοφ ςτθ ηωι και ςτο 
περιβάλλον μασ  
α) Χθμεία: Θ επιςτιμθ 
των μεταβολϊν 
β) Χθμεία: Θ επιςτιμθ 
που ςτθρίηει τθ ηωι 
μασ 
γ) Ρροϊόντα τθσ 
Χθμείασ και υλικά τθσ 
κακθμερινισ ηωισ 

 Αιτιολογοφν με 
ςυγκεκριμζνα 
παραδείγματα ότι θ 
Χθμεία είναι θ 
επιςτιμθ που 
αςχολείται με τθν 
ζρευνα, τισ ιδιότθτεσ 
και τισ μεταβολζσ των 
χθμικϊν ουςιϊν και 
των υλικϊν που μασ 
περιβάλλουν. 

 Συμπλθρϊνουμε 
ερωτθματολόγιο για τθ 
διερεφνθςθ των απόψεων 
των μακθτϊν/-τριϊν ςχετικά 
με το τι εξετάηει θ Χθμεία, 
ςχολιάηουμε τα 
αποτελζςματα και 
τεκμθριϊνουμε με 
παραδείγματα το αντικείμενο 
τθσ Χθμείασ. 

 Καταγράφουν 
αντικείμενα και υλικά 
κακθμερινισ χριςθσ 
από το άμεςο 
περιβάλλον τουσ που 
προκφπτουν με 
χθμικι επεξεργαςία 
από φυςικζσ ι 
τεχνθτζσ πρϊτεσ φλεσ. 

 Ρϊσ κα ιταν θ ηωι μασ 
χωρίσ τθ Χθμεία; 
Φανταηόμαςτε μια μζρα 
χωρίσ Χθμεία: διερευνοφμε 
και καταγράφουμε υλικά 
κακθμερινισ χριςθσ που 
είναι προϊόντα χθμικισ 
επεξεργαςίασ άλλων υλικϊν. 

 Αναγνωρίηουν μζςα 
από ςυγκεκριμζνα 
παραδείγματα τθ 
ςυνεχι ςυμβολι τθσ 
Χθμείασ ςτθ βελτίωςθ 
τθσ ποιότθτασ ηωισ 
(μθχανζσ, 
καταςκευζσ, τρόφιμα, 
φάρμακα, καφςιμα, 
καλλιζργειεσ κ.λπ.). 

 Ρλθροφοροφμαςτε και 
μελετοφμε ςθμαντικζσ 
ανακαλφψεισ τθσ Χθμείασ 
που ςχετίηονται με τθν 
παραγωγι νζων ι 
επεξεργαςμζνων υλικϊν ςε 
ιςτορικι ςυνζχεια – 
παραδείγματα 
(μεταλλουργία, χρωςτικζσ, 
πλαςτικά): θ ιςτορία των 
πλαςτικϊν. 

 Διαπιςτϊνουν ότι 
οι μεταβολζσ είναι 
ςυνεχείσ τόςο ςτο 
φυςικό περιβάλλον 
και τουσ οργανιςμοφσ 
όςο και ςτο 
τεχνοδομθμζνο 
περιβάλλον. 

 Καταγράφουμε μεταβολζσ 
ςτο φυςικό περιβάλλον: Από 
το ναυάγιο των Αντικυκιρων 
ςτα 100 χρόνια μοναξιάσ του 
Τιτανικοφ. 

1.2 Θ επίδραςθ τθσ 
Χθμείασ ςτον πολιτιςμό 
α) Θ Χθμεία και άλλεσ 

 Διακρίνουν τθ 
Χθμεία ωσ κομβικι 
επιςτιμθ που 

 Ρλθροφοροφμαςτε, 
μελετϊντασ τα βραβεία 
Νόμπελ, τθ ςχζςθ τθσ 



Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΑνάπηςξηΑνθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
 ΠΟΤΓΩΝ

19 |   Χημεία Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου 

 

 

Μελετϊντασ 
τα υλικά και 
το φυςικό 
περιβάλλον 
 
Η ςημαςία τησ 
Χημείασ ςτην 
επιςτημονική 
ζρευνα, ςτην 
τεχνολογία και 
ςτην κοινωνία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φυςικζσ Επιςτιμεσ 
β) Θ εξζλιξθ τθσ 
Χθμείασ με βάςθ τα 
υλικά που κακόριςαν 
εποχζσ 
γ) Σφγχρονεσ εξελίξεισ 
και προκλιςεισ 

ςχετίηεται με άλλεσ 
επιςτιμεσ (Φυςικι, 
Βιολογία, Ιατρικι, 
Φαρμακευτικι, 
Γεωπονία, Μθχανικι 
κ.λπ.). 

Χθμείασ με τισ άλλεσ 
επιςτιμεσ και τθ διάκριςθ 
των κλάδων τθσ Χθμείασ. 

 Ρροςδιορίηουν τθ 
ςυνειςφορά τθσ 
επιςτιμθσ ςτθν 
οικοδόμθςθ του 
ςφγχρονου 
πολιτιςμοφ με 
αναφορά ςε κλάδουσ 
τθσ Χθμείασ 
(Ανόργανθ Χθμεία, 
Οργανικι Χθμεία, 
Αναλυτικι Χθμεία, 
Βιομθχανικι Χθμεία, 
Φυςικοχθμεία, 
Βιοχθμεία, Χθμεία 
Τροφίμων, 
Φαρμακοχθμεία, 
Γεωχθμεία, Ρράςινθ 
Χθμεία, 
Ρεριβαλλοντικι 
Χθμεία, Νανοχθμεία 
κ.λπ.). 

 Επιςθμαίνουν 
κετικζσ και αρνθτικζσ 
επιπτϊςεισ από τισ 
εφαρμογζσ τθσ 
Χθμείασ (για 
παράδειγμα ςτο 
περιβάλλον – 
ανάπτυξθ τθσ 
Ρράςινθσ Χθμείασ και 
τθσ Ρεριβαλλοντικισ 
Χθμείασ). 

 Αςκοφν κριτικι 
ςτουσ τρόπουσ με 
τουσ οποίουσ 
εφαρμόηονται οι 
ανακαλφψεισ τθσ 
Χθμείασ. 

 α) Μελετοφμε και 
ςυηθτοφμε ανακαλφψεισ για 
ωφζλεια των ανκρϊπων ι για 
καταςτροφι: 
– Θ ανακάλυψθ του ραδίου 

και των ιδιοτιτων του: Από 
τισ ιατρικζσ εφαρμογζσ ςτα 
πυρθνικά όπλα. 

– Θ ανακάλυψθ του 
χλωρίου: Από τθν 
απολφμανςθ του νεροφ 
ςτο πεδίο τθσ μάχθσ και τθ 
ςτιβάδα του όηοντασ. 

– Λιπάςματα: Από τθ 
βελτίωςθ τθσ γεωργίασ 
ςτθν καταςτροφι των 
υδάτινων ςυςτθμάτων. 

– Φάρμακα: Από τθ 
κεραπεία ςτο ντόπινγκ. 

 
β) Συγκρίνουμε το φυςικό 
προϊόν με το αντίςτοιχο 
ςυνκετικό: Από το φυςικό 
καουτςοφκ ςτο ςυνκετικό και 
από τισ φυςικζσ βιταμίνεσ 
ςτισ ςυνκετικζσ. 

 Καταγράφουν 
ςφγχρονεσ εξελίξεισ 
που ςχετίηονται με τθ 
Χθμεία ςτον τομζα 
τθσ ενζργειασ 
(φωτοβολταϊκά, 
μπαταρίεσ) και των 
υλικϊν (νανοχλικά, 
βιοχλικά, κεραμικά 
υλικά). 

 Ρεριγράφουν 
πικανζσ καινοτόμεσ 

 α) Από το πυρίτιο ςτουσ 
νανοςωλινεσ άνκρακα και το 
γραφζνιο. 
β) Ερευνοφμε τι προςφζρουν: 
οι «οργανικοί» φακοί 
επαφισ, οι μπαταρίεσ λικίου 
(Νόμπελ Χθμείασ 2019), τα 
«αγϊγιμα πολυμερι» 
(Νόμπελ Χθμείασ 2000), τα 
εμφυτεφματα ςτθν 
οδοντιατρικι και τθν 
αρκροπλαςτικι. 
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ζρευνα, ςτην 
τεχνολογία και 
ςτην κοινωνία 

εφαρμογζσ χθμικϊν 
προϊόντων. 

 Διαπιςτϊνουν μζςα 
από ςυγκεκριμζνεσ 
εφαρμογζσ τθ 
μελλοντικι 
δυνατότθτα 
ςυμβολισ τθσ 
Χθμείασ ςε 
διάφορουσ τομείσ 
(μπαταρίεσ, νζα 
φάρμακα, κινθτά 
τθλζφωνα, 
μεταφορζσ, υγεία 
κ.λπ.). 

 Καλλιεργοφν 
κριτικι ςτάςθ ςτθν 
αλόγιςτθ 
κατανάλωςθ ςπάνιων 
πρϊτων υλϊν για 
διάφορεσ χριςεισ, 
όπωσ για παράδειγμα 
ςτθν καταςκευι 
κινθτϊν τθλεφϊνων 
(Θ Χθμεία αλλιϊσ). 

 Αναπτφςςουν 
κετικι ςτάςθ ςχετικά 
με τθν ανακφκλωςθ 
θλεκτρονικϊν 
ςυςκευϊν (Θ Χθμεία 
αλλιϊσ). 

 Μελετοφμε τθ «Χθμεία» 
του κινθτοφ τθλεφϊνου. 
Ρόςο «πολφτιμα» είναι τα 
υλικά που χρθςιμοποιοφνται 
για τθν καταςκευι του – 
ςπάνιεσ πρϊτεσ φλεσ; 
Ρροτείνουμε τρόπουσ για τθν 
αντιμετϊπιςθ του 
προβλιματοσ (ανακφκλωςθ 
ςυςκευϊν). 

Μελετϊντασ 
τα υλικά και 
το φυςικό 
περιβάλλον 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Σο εργαςτήριο Χημείασ (Χημείο) 

2.1 Τι κα ςυναντιςω 
ςτο εργαςτιριο 
Χθμείασ (Χθμείο): 
όργανα και υλικά 

 Ονομάηουν απλά 
όργανα, ςυςκευζσ και 
υλικά. 

 Αναγνωρίηουμε τα όργανα 
που κα χρθςιμοποιιςουμε 
ςτισ πειραματικζσ 
διαδικαςίεσ. 

2.2 Ρραγματοποιϊ 
μετριςεισ και 
διορκϊνω ςφάλματα 

 «Διαβάηουν» 
ςωςτά τισ ενδείξεισ 
ςε μετριςεισ κατά τθ 
διάρκεια 
πειραματικισ 
δραςτθριότθτασ ςτο 
εργαςτιριο. 

 Π1.B Πειραματική 
δραςτηριότητα (ςτο Βιβλίο 
του Μαθητή): Ανάγνωςθ 
ενδείξεων ςε μετριςεισ. 

 Εργαηόμαςτε ςε ομάδεσ και 
μετροφμε τθ μάηα ςυμπαγοφσ 
ςτερεοφ και ςτερεοφ ςε 
ςκόνθ, κακϊσ και τον όγκο 
ςτερεοφ, υγροφ και αερίου. 

 Αναφζρουν 
ςυνικεισ πθγζσ 
ςφαλμάτων και 
διερευνοφν τρόπουσ 
αποφυγισ τουσ 
(Εμβάκυνςθ). 

 Συγκρίνουμε τισ μετριςεισ, 
προςδιορίηουμε τα 
ςφάλματα ι τισ άςτοχεσ 
ενζργειεσ ςτθ διαδικαςία που 
ακολουκιςαμε και 
προτείνουμε τρόπουσ 
διόρκωςθσ. 

2.3 «Ρρϊτα θ 
αςφάλεια» 

 Εφαρμόηουν καλζσ 
πρακτικζσ με τθ 

 Ρροςδιορίηουμε με τθ 
βοικεια εικόνων και 
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α) Μακαίνω να 
διαβάηω ετικζτεσ και να 
«κινοφμαι» με 
αςφάλεια 
β) Χειρίηομαι με 
αςφάλεια όργανα, 
ςυςκευζσ, χθμικζσ 
ουςίεσ 
γ) Αςφάλεια: από το 
εργαςτιριο ςτον 
ευρφτερο κοινωνικό 
χϊρο 

βοικεια μελετϊν 
περίπτωςθσ ςτον 
τρόπο αςφαλοφσ 
τακτοποίθςθσ και 
αεριςμοφ του 
εργαςιακοφ τουσ 
χϊρου. 

κειμζνων τα προβλιματα ςε 
κζματα αςφάλειασ ςε χϊρουσ 
εργαςίασ και προτείνουμε 
τρόπουσ αντιμετϊπιςισ τουσ. 

 Αναφζρουν τουσ 
κανόνεσ αςφαλείασ 
και αιτιολογοφν τον 
τρόπο τιρθςισ τουσ. 

 Διερευνοφμε τθν αιτία 
πίςω από τουσ κανόνεσ 
αςφαλείασ: παίηουμε το 
παιχνίδι των «γιατί» και 
«γιατί όχι» ςτουσ κανόνεσ 
αςφαλείασ. 

 Αναγνωρίηουν τισ 
πλθροφορίεσ που 
περιζχονται ςτθ 
ςιμανςθ ςυςκευϊν 
και ςτισ ετικζτεσ των 
χθμικϊν ουςιϊν. 

 Κατατάςςουμε ςε ομάδεσ, 
με κριτιριο τα ςιματα 
αςφαλείασ ςτισ ετικζτεσ, 
προϊόντα κακθμερινισ 
χριςθσ.  

 Αναγνωρίηουν τα 
ςιματα αςφαλείασ 
(ςιματα 
επικινδυνότθτασ, 
εκφράςεισ R και S,H 
και P). 

 Εργαηόμαςτε ςε ομάδεσ και 
αποκωδικοποιοφμε τα 
ςφμβολα επικινδυνότθτασ και 
τισ εκφράςεισ R και S, H και P. 

 Χειρίηονται με 
αςφάλεια όργανα και 
ςυςκευζσ κατά τθ 
διάρκεια 
πειραματικισ 
δραςτθριότθτασ ςτο 
εργαςτιριο. 

 Π2.B Πειραματική 
δραςτηριότητα (ςτο Βιβλίο 
του Μαθητή): Αςφαλισ 
χειριςμόσ οργάνων. 

 Δ1.Β Πειραματική 
διερευνητική δραςτηριότητα 
(ςτον Οδηγό του 
Εκπαιδευτικοφ): Αςφάλεια 
με χαμόγελο – κανόνεσ 
αςφαλείασ. 

 Μεταφζρουν, 
χειρίηονται και 
απορρίπτουν με 
αςφάλεια ουςίεσ που 
χρθςιμοποιοφν. 

 Μελετοφμε ετικζτεσ 
προϊόντων κακθμερινισ 
χριςθσ και προςδιορίηουμε 
τον αςφαλι τρόπο χειριςμοφ 
τουσ. 

 Διερευνοφν και 
καταγράφουν 
πικανζσ πθγζσ 
ατυχθμάτων ςτον 
χϊρο του 
εργαςτθρίου ι ςτον 
ευρφτερο κοινωνικό 
τουσ χϊρο (ςτο ςπίτι, 
ςτον δρόμο, ςτθ 
χριςθ ςυςκευϊν ι 
εργαλείων). 

 Ζνα εργαςτιριο Χθμείασ 
δίπλα μασ: θ κουηίνα του 
ςπιτιοφ και τα υλικά 
κακαριςμοφ: Ερευνοφμε τουσ 
κανόνεσ για αςφαλι χριςθ 
ςυςκευϊν και υλικϊν. 

 Ρροβλζπουν 
πικανζσ αιτίεσ 
ατυχθμάτων ςτο 

 Εξετάηουμε και 
καταγράφουμε πικανά 
ατυχιματα που μπορεί να 



Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΑνάπηςξηΑνθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
 ΠΟΤΓΩΝ

22 |   Χημεία Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου 

 

 

Μελετϊντασ 
τα υλικά και 
το φυςικό 
περιβάλλον 

εργαςτιριο ι ςτο 
οικιακό τουσ 
περιβάλλον (π.χ. από 
κακι αποκικευςθ ι 
χειριςμό υλικϊν). 

ςυμβοφν ςτουσ χϊρουσ του 
εργαςτθρίου ι του ςπιτιοφ ςε 
ςχζςθ με τα υλικά που 
χρθςιμοποιοφνται και 
προτείνουμε τρόπουσ 
αντιμετϊπιςισ τουσ. 

Μελετϊντασ 
τα υλικά και 
το φυςικό 
περιβάλλον 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Σο νερό ωσ διαλφτησ 

3.1 Νερό: υπάρχει 
παντοφ – θ παρουςία 
του νεροφ ςτθ φφςθ 

 Διερευνοφν 
βιβλιογραφικά 
(κειμενικι 
διερεφνθςθ) τα αίτια 
τθσ λειψυδρίασ. 

 Καταγράφουν τα 
είδθ του νεροφ 
(γλυκό, αλμυρό, 
πόςιμο) και τθν 
κατανομι τουσ ςτον 
πλανιτθ μασ με 
διάγραμμα. 

 Ρϊσ μπορεί να ζχουμε 
λειψυδρία με τόςθ ποςότθτα 
νεροφ ςτον πλανιτθ μασ; 
Ροςότθτα του νεροφ ςτον 
πλανιτθ μασ vs λειψυδρία: 
Με τθ βοικεια 
βιβλιογραφικισ ζρευνασ 
διαπιςτϊνουμε τα είδθ του 
νεροφ (αλμυρό, γλυκό, 
πόςιμο) και προςδιορίηουμε 
τθν κατανομι τουσ ςτον 
πλανιτθ μασ (ενδεικτικό 
ςενάριο ςτον Οδθγό του 
Εκπαιδευτικοφ). 

3.2 Θ ζννοια τθσ 
ανίχνευςθσ: ανίχνευςθ 
τθσ παρουςίασ του 
νεροφ – υλικά τθσ 
κακθμερινισ ηωισ που 
περιζχουν νερό 

 Διατυπϊνουν 
υποκζςεισ για τθν 
παρουςία του νεροφ 
ςε διάφορα υλικά 
επιβεβαιϊνοντασ τισ 
υποκζςεισ τουσ με 
κατάλλθλεσ 
πειραματικζσ 
δραςτθριότθτεσ ςτο 
εργαςτιριο. 

 Π3.B Πειραματική 
δραςτηριότητα (ςτο Βιβλίο 
του Μαθητή): Ανίχνευςθ 
παρουςίασ νεροφ ςε διάφορα 
υλικά. 

 Δ2.Β Πειραματική 
διερευνητική δραςτηριότητα 
(ςτον Οδηγό του 
Εκπαιδευτικοφ) ανίχνευςθσ 
νεροφ ςτον ατμοςφαιρικό 
αζρα και ςε τρόφιμα με τθ 
βοικεια άνυδρου κειικοφ 
χαλκοφ: «Ρόςο νερό 
χρειαηόμαςτε κάκε μζρα;». 

 Αναφζρουν τισ 
χαρακτθριςτικζσ 
ιδιότθτεσ του νεροφ 
(ςθμείο βραςμοφ, 
ςθμείο τιξθσ) ωσ 
κριτιριο 
κακαρότθτασ. 

 Ερευνοφμε βιβλιογραφικά: 
Το νερό που πίνουμε είναι 
«κακαρό»; 

3.3 Μείγματα –
Διαλφματα 
α) Ετερογενι μείγματα, 
ομογενι μείγματα –
διαλφματα 
β) Διαλυτότθτα 

 Εντοπίηουν τα 
μείγματα ωσ 
ςυςτιματα που 
προκφπτουν από τθν 
ανάμειξθ δφο ι 
περιςςότερων άλλων 
χθμικϊν ουςιϊν, ςε 
υλικά και αντικείμενα 
από τθν κακθμερινι 
τουσ ηωι, για 
παράδειγμα: λάδι και 
νερό ςτο καντιλι 
(ετερογενζσ), ηάχαρθ, 

 Π4.B Πειραματική 
δραςτηριότητα (ςτο Βιβλίο 
του Μαθητή): Εντοπιςμόσ 
μειγμάτων ςε υλικά και 
αντικείμενα τθσ κακθμερινισ 
ηωισ. 
α) Καφζσ ελλθνικόσ, βραςτόσ 
ι ςτιγμιαίοσ: Ρροςεγγίηουμε 
πειραματικά ςε ομάδεσ τουσ 
όρουσ ομογενζσ και 
ετερογενζσ μείγμα, διάλυμα 
κακϊσ και τισ ιδιότθτεσ των 
μειγμάτων. 
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χρωςτικζσ και νερό 
ςτο τςάι (ομογενζσ), 
αναψυκτικό και το 
αζριο που περιζχει 
πραγματοποιϊντασ 
κατάλλθλεσ 
πειραματικζσ 
δραςτθριότθτεσ. 

β) Γάλα: Ομογενζσ ι 
«ομογενοποιθμζνο»: 
Ραρατθροφμε εικόνεσ ςτο 
μικροςκόπιο. 
γ) Αίμα: ομογενζσ ι 
ετερογενζσ: Ραρατθροφμε 
εικόνεσ ςτο μικροςκόπιο και 
τα αποτελζςματα τθσ 
φυγοκζντρθςθσ. 

 Διακρίνουν ζνα 
ετερογενζσ μείγμα 
από άλλεσ ουςίεσ και 
ονομάηουν τισ 
διαφορετικζσ φάςεισ 
του (διακριτά 
ςυςτατικά). 

 Ονομάηουν ωσ 
ομογενζσ μείγμα 
(διάλυμα) το μείγμα 
ςτο οποίο δεν είναι 
ορατζσ με το μάτι 
διακριτζσ περιοχζσ. 

 Διαπιςτϊνουν ότι, 
εκτόσ από το κριτιριο 
ορατϊν ςυςτατικϊν, 
υπάρχουν ουςίεσ 
όπωσ το γάλα ι το 
αίμα, που, ενϊ 
φαίνονται ομογενείσ, 
μετά από 
επεξεργαςία (για 
παράδειγμα 
φυγοκζντρθςθ) είναι 
ετερογενείσ. 

 Ρροςδιορίηουν ςε 
ζνα ομογενζσ μείγμα 
(διάλυμα) τα διακριτά 
ςυςτατικά του πριν τθ 
διάλυςθ και 
ονομάηουν τον 
διαλφτθ και τθ 
διαλυμζνθ ουςία. 

 Δ3.Β Πειραματική 
διερευνητική δραςτηριότητα 
(ςτον Οδηγό του 
Εκπαιδευτικοφ): Υπάρχουν 
και ...άλλα μείγματα. 
Γαλάκτωμα –
γαλακτωματοποιθτζσ. 

 Διακρίνουν 
διάφορεσ ουςίεσ ςε 
διαλυτζσ ι 
δυςδιάλυτεσ κατά τθ 
διάρκεια 
πειραματικισ 
δραςτθριότθτασ ςτο 
εργαςτιριο. 

 Π5.B Πειραματική 
δραςτηριότητα (ςτο Βιβλίο 
του Μαθητή): Διαλυτζσ και 
δυςδιάλυτεσ ουςίεσ ςτο νερό. 

 Μελετοφμε διερευνθτικά 
τθν ικανότθτα διάλυςθσ 
υγρϊν ι ςτερεϊν ουςιϊν 
(υγροφ μελανιοφ, αλατιοφ και 
ηάχαρθσ), ςε διάφορουσ 
διαλφτεσ (νερό, λάδι, βενηίνθ, 
οινόπνευμα), προςδιορίηουμε 
τον διαλφτθ και τθ διαλυμζνθ 
ουςία και καταγράφουμε τα 
ςυμπεράςματά μασ ςε ςχζςθ 
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με τθ διαλυτότθτα του κάκε 
υλικοφ ςε κακζναν από τουσ 
διαλφτεσ. 

 Δ4.Β Πειραματική 
διερευνητική δραςτηριότητα 
ςτον Οδηγό του 
Εκπαιδευτικοφ: Μελετϊντασ 
τθ διαλυτότθτα: Ροιοσ 
διαλφει ποιον! 

3.4 Μζκοδοι 
διαχωριςμοφ 
μειγμάτων: 
α) διικθςθ 
β) φυγοκζντρθςθ 
γ) απόςταξθ 
δ) εκχφλιςθ 
ε) εξάτμιςθ 

 Σχεδιάηουν και 
πραγματοποιοφν 
πειράματα 
διαχωριςμοφ των 
ςυςτατικϊν 
δεδομζνου 
μείγματοσ, με βάςθ 
τα ςυςτατικά του, 
επιλζγοντασ τθν 
κατάλλθλθ μζκοδο 
διαχωριςμοφ από ζνα 
ςφνολο μεκόδων 
όπωσ: 
α) για ετερογενι 
μείγματα (ςυνικωσ: 
απόχυςθ, διικθςθ, 
φυγοκζντρθςθ). 
β) για ομογενι 
μείγματα (ςυνικωσ: 
απόςταξθ, εκχφλιςθ, 
εξάτμιςθ). 

 Σχεδιάηουν και 
πραγματοποιοφν 
πειράματα για τον 
διαχωριςμό του 
διαλυμζνου αερίου 
ςτα αναψυκτικά 
(κζρμανςθ) 
(Εμβάκυνςθ). 

 Μποροφμε να 
διαχωρίςουμε τα ςυςτατικά 
ενόσ μείγματοσ; Στο ςχολικό 
εργαςτιριο ι ςτθν τάξθ, 
εκτελοφμε ι 
παρακολουκοφμε 
τουλάχιςτον δφο 
πειραματικζσ δραςτθριότθτεσ 
διαχωριςμοφ μειγμάτων. 

 Π6.B και Π7Β Πειραματικζσ 
δραςτηριότητεσ (ςτο Βιβλίο 
του Μαθητή): Ενδεικτικζσ 
διαδικαςίεσ διαχωριςμοφ 
μειγμάτων, όπωσ: 
χρωματογραφία, διικθςθ, 
απόχυςθ, εξάτμιςθ, 
απόςταξθ. 

 Ερευνοφμε ςε ομάδεσ ποφ 
υπάρχουν αλυκζσ ςτθν 
Ελλάδα και μελετοφμε τον 
τρόπο παραλαβισ του 
αλατιοφ (ςενάριο ςτθν 
πλατφόρμα «Αίςωποσ» με 
τίτλο «Αυτό το αλάτι τθσ 
αλατιζρασ εγϊ το είδα ςτισ 
αλυκζσ») (Θ Χθμεία αλλιϊσ). 

 Σχεδιάηουν και 
πραγματοποιοφν 
ατομικά ι ςε ομάδεσ 
ενδεικτικζσ 
διαδικαςίεσ 
διαχωριςμοφ 
μειγμάτων, όπωσ: 

 Ζγχρωμο μελάνι 
πολλϊν ςυςτατικϊν 
(χρωματογραφία), 
νερό και φακζσ ι 
άμμοσ (διικθςθ), 
λάδι και νερό (με 
διαχωριςτικι χοάνθ ι 
απόχυςθ), αλάτι και 
νερό (εξάτμιςθ, 
απόςταξθ), κατά τθ 
διάρκεια 

 Δ5.Β Διερευνητική 
δραςτηριότητα (ςτον Οδηγό 
του Εκπαιδευτικοφ): 
Χρωματογραφία: Δθλθτιριο 
ςτο βρεφικό γάλα. 

 Διερευνοφμε πειραματικά 
ςε ομάδεσ τον διαχωριςμό 
μειγμάτων με μελζτεσ 
περίπτωςθσ: 
α) Ρϊσ το κολό νερό 
μετατρζπεται ςε πόςιμο; 
(απόχυςθ, εξάτμιςθ, 
απόςταξθ). 
β) Δ6.Β Διερευνητική 
δραςτηριότητα (ςτον Οδηγό 
του Εκπαιδευτικοφ): Ρϊσ 
διαχωρίηω τθγανζλαια που 
χφκθκαν ςε αρδευτικό κανάλι 
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Μελετϊντασ 
τα υλικά και 
το φυςικό 
περιβάλλον 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

πειραματικισ 
δραςτθριότθτασ ςτο 
εργαςτιριο. 

μετά από ατφχθμα; 
(διαχωριςμόσ με 
διαχωριςτικι χοάνθ) 
γ) Ροια από τισ χρωςτικζσ 
είναι επικίνδυνθ ςε 
ανκρϊπουσ που είναι 
αλλεργικοί ςτο κίτρινο 
χρϊμα; (χρωματογραφία) 
δ) Δ7.Β Διερευνητική 
δραςτηριότητα (ςτον Οδηγό 
του Εκπαιδευτικοφ): Ρϊσ 
διαχωρίηουμε απόβλθτα που 
αναμείχκθκαν για να τα 
ανακυκλϊςουμε ςτουσ 
κατάλλθλουσ κάδουσ; 
(εκχφλιςθ ιωδίου με βενηίνθ 
από μείγμα διαλφματοσ 
ιωδίου με διάλυμα 
γαλαηόπετρασ) 

 Διαπιςτϊνουν κατά 
τθ διάρκεια 
πειραματικισ 
δραςτθριότθτασ ςτο 
εργαςτιριο τθ 
διατιρθςθ τθσ μάηασ 
ςτθν παραςκευι των 
διαλυμάτων. 

 Π8.B Πειραματική 
δραςτηριότητα (ςτο Βιβλίο 
του Μαθητή): Διατιρθςθ τθσ 
μάηασ ςτθν παραςκευι των 
διαλυμάτων. 

 Ρειραματικι διερεφνθςθ: 
Διατιρθςθ τθσ μάηασ ςτθ 
διάλυςθ – Ο ςάκοσ κα γίνει 
πιο ελαφρφσ αν διαλφςουμε 
τθ ηάχαρθ που πιραμε ςτο 
μπουκάλι νεροφ που επίςθσ 
κουβαλάμε; 

 Διερευνοφν από τθ 
βιβλιογραφία τθ 
ςφςταςθ μειγμάτων 
με ςυγκεκριμζνθ 
χριςθ (απολυμαντικό 
χεριϊν) και 
προτείνουν τθν 
παραςκευι ενόσ 
μείγματοσ γι’ αυτι τθ 
χριςθ διατυπϊνοντασ 
και τθρϊντασ κανόνεσ 
αςφαλείασ κατά τθν 
παραςκευι και απλζσ 
προδιαγραφζσ 
αςφαλείασ για τθ 
χριςθ του. 

 Δ8.Β Διερευνητική 
δραςτηριότητα (ςτον Οδηγό 
του Εκπαιδευτικοφ): Διάςθμο 
μείγμα: απολυμαντικό 
χεριϊν. 

3.5 Ρεριεκτικότθτα 
διαλυμάτων  
α) Εκφράςεισ 
περιεκτικότθτασ: % 
μάηα προσ μάηα, % 
μάηα προσ όγκο και % 
όγκο προσ όγκο ι % vol 
β) Διατιρθςθ μάηασ 

 Ερμθνεφουν τθν 
ζνδειξθ 
περιεκτικότθτασ % 
μάηα προσ μάηα, % 
μάηα προσ όγκο και % 
όγκο προσ όγκο ι % 
vol ενόσ διαλφματοσ 
και τθν υπολογίηουν 

 Μελετοφμε ςε ομάδεσ τισ 
ςυςκευαςίεσ αναψυκτικϊν 
και γάλακτοσ και 
προςδιορίηουμε τισ 
εκφράςεισ περιεκτικότθτασ 
(κακοδθγοφμενθ διερεφνθςθ) 
και δίνουμε τον οριςμό των 
εκφράςεων περιεκτικότθτασ 
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Μελετϊντασ 
τα υλικά και 
το φυςικό 
περιβάλλον 

ςτα διαλφματα 
γ) Ραραςκευι 
διαλυμάτων 
ςυγκεκριμζνθσ 
περιεκτικότθτασ 

από ποςοτικά 
δεδομζνα. 

% μάηα προσ μάηα, % μάηα 
προσ όγκο και % όγκο προσ 
όγκο ι % vol. Ελζγχουμε τθν 
φπαρξθ παλιότερων 
ςυμβολιςμϊν (%w/w, %w/v, 
%v/v). (ενδεικτικό ςενάριο 
ςτον Οδθγό του 
Εκπαιδευτικοφ) 

 Δ9.Β Πειραματική 
διερευνητική δραςτηριότητα 
(ςτον Οδηγό του 
Εκπαιδευτικοφ): 
Ρεριεκτικότθτα. 

 Ρεριγράφουν τθ 
διαδικαςία 
παραςκευισ 
διαλφματοσ 
ςυγκεκριμζνθσ 
περιεκτικότθτασ και 
κατά τθ διάρκεια 
πειραματικισ 
δραςτθριότθτασ ςτο 
εργαςτιριο 
εξαςκοφνται ϊςτε να 
μποροφν να το 
παραςκευάηουν. 

 Υπολογίηουν τθν 
ποςότθτα (μάηα) 
διαλυμζνθσ ουςίασ ςε 
οριςμζνο όγκο 
διαλφματοσ γνωςτισ 
περιεκτικότθτασ. 

 Υπολογίηουν τθν 
ποςότθτα (μάηα) 
διαλυμζνθσ ουςίασ ςε 
οριςμζνθ μάηα 
διαλφματοσ γνωςτισ 
περιεκτικότθτασ. 

 Ραραςκευάηουν 
διάλυμα γνωςτισ 
περιεκτικότθτασ όταν 
δίνονται επαρκι 
δεδομζνα.  

 Π9.B Πειραματική 
δραςτηριότητα (ςτο Βιβλίο 
του Μαθητή): Ραραςκευι 
διαλφματοσ γνωςτισ 
περιεκτικότθτασ. 

 Ραραςκευάηουμε ςε 
ομάδεσ διάλυμα αλατιοφ ςε 
νερό δεδομζνθσ 
περιεκτικότθτασ (για 
παράδειγμα 2% μάηα προσ 
μάηα ι 2% μάηα προσ όγκο) 
και ετοιμάηουμε ατομικι 
γραπτι αναφορά με βάςθ 
οδθγίεσ που μασ δίνονται, 
ςτθν οποία κα 
καταγράψουμε τουσ 
υπολογιςμοφσ μασ και τθ 
διαδικαςία που 
ακολουκιςαμε. 

 Δ10.Β Διερευνητική 
δραςτηριότητα (ςτον Οδηγό 
του Εκπαιδευτικοφ): 
Ραραςκευι μείγματοσ. Στθν 
υπθρεςία του ΤΟΜΑΤΟΕΚΦΕ. 

 Μακαίνουμε να 
αραιϊνουμε διαλφματα: 
Υπολογίηουμε τισ ποςότθτεσ 
που κα χρειαςτοφν για να 
παραςκευάςουμε αραιωμζνο 
διάλυμα υπεροξειδίου του 
υδρογόνου, αραιωμζνο 
διάλυμα αικζριου ελαίου και 
διάλυμα υπερμαγγανικοφ 
καλίου (φάρμακο για 
δερματικζσ πακιςεισ). 

Οι δυνάμεισ 
μεταξφ των 
δομικϊν 
ςωματιδίων 
των υλικϊν 
 
 

4. Από τισ ενϊςεισ ςτα χημικά ςτοιχεία 

4.1 Οι Κωνεσ φιλόςοφοι, 
θ αλχθμεία και θ 
γζννθςθ τθσ Χθμείασ 
α) Τα διαχρονικά 
ερωτιματα 
β) Θ πρϊτθ 

 Διατυπϊνουν τα 
διαχρονικά 
ερωτιματα: ποιεσ 
είναι οι αιτίεσ πίςω 
από τα φαινόμενα, 
από τι αποτελείται ο 

 α) Ερευνοφμε μζςα από 
κείμενο τισ απόψεισ των 
Ιϊνων φιλοςόφων και 
διαπιςτϊνουμε τθν 
αναηιτθςθ τθσ αλικειασ και 
των αιτίων ςχετικά με τθν 
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Οι δυνάμεισ 
μεταξφ των 
δομικϊν 
ςωματιδίων 
των υλικϊν 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

επιςτθμονικι 
επανάςταςθ ςτθν Ιωνία 
– 6

οσ
 π.Χ. αιϊνασ 

γ) Θ δεφτερθ 
επιςτθμονικι 
επανάςταςθ: ο 
Lavoisier 

κόςμοσ. 

 Αναφζρουν 
ιςτορικζσ τομζσ ςτθ 
ςκζψθ μζςα από 
ςυγκεκριμζνα 
παραδείγματα: 
α) διαπιςτϊνουν τον 
ςτόχο τθσ πρϊτθσ 
επιςτθμονικισ 
επανάςταςθσ ςτθν 
Ιωνία τον 6

ο
 π.Χ. 

αιϊνα: θ προςπάκεια 
να αναηθτθκοφν 
απαντιςεισ ςε 
ερωτιματα όπωσ τθσ 
δομισ του κόςμου, 
κακϊσ και θ 
αναηιτθςθ των αιτίων 
– το πζραςμα από το 
«πϊσ» ςτο «γιατί». 
β) περιγράφουν το 
πείραμα του 
Lavoisier: το νερό δεν 
είναι «ςτοιχείο» –θ 
δεφτερθ 
επιςτθμονικι 
επανάςταςθ– φςτερα 
από περιςςότερα από 
2000 χρόνια: από 
τουσ ςτόχουσ των 
αλχθμιςτϊν ςτθν 
αποδεικτικι 
πειραματικι 
διαδικαςία. 

 Αναφζρουν ότι τα 
ςτοιχεία είναι 
κακαρζσ χθμικζσ 
ουςίεσ που δεν 
μποροφμε να τισ 
αναλφςουμε ςτα 
χθμικά εργαςτιρια ςε 
απλοφςτερεσ χθμικζσ 
ουςίεσ. 

εξιγθςθ των φυςικϊν 
φαινομζνων: θ πρϊτθ 
επιςτθμονικι επανάςταςθ, το 
πζραςμα από το «πϊσ» ςτο 
«γιατί». 
β) Ερευνοφμε μζςα από 
κείμενο το πείραμα του 
Lavoisier – ςφντομθ 
περιγραφι (διάςπαςθ και 
ςφνκεςθ του νεροφ), 
κειμενικι διερεφνθςθ. 
Διαπιςτϊνουμε τθν ειςαγωγι 
τθσ αποδεικτικισ 
πειραματικισ διαδικαςίασ: θ 
επαναφορά, φςτερα από 
περιςςότερα από 2000 
χρόνια, ςτουσ ςτόχουσ των 
Ιϊνων φιλοςόφων (από τι 
αποτελείται ο κόςμοσ) μετά 
από τουσ ςτόχουσ των 
αλχθμιςτϊν (τθ μετατροπι 
των μθ πολφτιμων μετάλλων 
ςε χρυςό και τθν παραςκευι 
του ελιξίριου τθσ ηωισ που κα 
εξαςφάλιηε τθν ακαναςία). 

4.2 Χθμικά ςτοιχεία –
Χθμικζσ ενϊςεισ 
α) Χθμικά ςτοιχεία 
β) Σχθματιςμόσ 
χθμικϊν ουςιϊν από 
ζνωςθ ςτοιχείων 
γ) Χαρακτθριςτικά 
χθμικϊν ουςιϊν –
ςτακερι ςφςταςθ, 
ςτακερό ςθμείο τιξθσ 
και ςθμείο βραςμοφ 

 Αναφζρουν 
παραδείγματα 
χθμικϊν ςτοιχείων 
που βρίςκονται ςτθ 
φφςθ ελεφκερα 
(άηωτο, οξυγόνο, 
χρυςόσ, άργυροσ, 
χαλκόσ, άνκρακασ) 
και προςδιορίηουν 
χαρακτθριςτικζσ τουσ 
ιδιότθτεσ από τισ 
οποίεσ μποροφν να τα 
ταυτοποιιςουν. 

 Ανακαλφπτουμε ςτοιχεία – 
βιβλιογραφικι ζρευνα: 
α) Μελετϊντασ τον κθςαυρό 
τθσ Βεργίνασ: χρυςόσ, 
άργυροσ, χαλκόσ (το χρυςό 
ςτεφάνι και θ χρυςι 
λάρνακα, θ αςθμζνια 
τεφροδόχοσ και θ χάλκινθ 
οικοςυςκευι). 
β) Ο Lavoisier και το άηωτο: 
Ρειραματικι διερεφνθςθ ςε 
ςυνδυαςμό με το ιςτορικό 
πείραμα.  
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Οι δυνάμεισ 
μεταξφ των 
δομικϊν 
ςωματιδίων 
των υλικϊν 

γ) Μφτθ μολυβιοφ –διαμάντι 
ςε κόςμθμα–,κάρβουνο για 
το τηάκι, είναι όμοια και όμωσ 
διαφζρουν: ίδιασ χθμικισ 
ςφςταςθσ –άνκρακασ ςε 
διάφορεσ μορφζσ, 
διαφορετικζσ ιδιότθτεσ και 
επομζνωσ διαφορετικζσ 
χριςεισ. 

 Διαπιςτϊνουν ότι 
από τθν ζνωςθ 
χθμικϊν ςτοιχείων 
προκφπτουν 
διαφορετικζσ χθμικζσ 
ουςίεσ: υδρογόνο και 
οξυγόνο (ιςτορικό 
πείραμα 
ςχθματιςμοφ του 
νεροφ), άνκρακασ και 
οξυγόνο (καφςθ 
κάρβουνου), 
μαγνιςιο και οξυγόνο 
(τα πρϊτα φλασ ςτισ 
φωτογραφικζσ 
μθχανζσ) και 
διερευνοφν 
πειραματικά τθν 
καφςθ του 
κάρβουνου και του 
μαγνθςίου ςε 
πείραμα επίδειξθσ 
ςτο εργαςτιριο. 

 Π10.B Πειραματική 
δραςτηριότητα (ςτο Βιβλίο 
του Μαθητή): Διερευνοφμε 
πειραματικά τθν καφςθ του 
κάρβουνου 
(βιντεοςκοπθμζνο πείραμα) 
και του μαγνθςίου (πείραμα 
επίδειξθσ). 

 Αναφζρουν 
ποςοτικά δεδομζνα 
από τθ ςφνκεςθ του 
νεροφ ϊςτε να 
τεκμθριϊςουν τθ 
ςτακερι ςφςταςθ τθσ 
χθμικισ ζνωςθσ 
«νερό» ςε αντίκεςθ 
με τθ μεταβλθτι 
ςφςταςθ του πόςιμου 
νεροφ. 

 Ορίηουν τισ χθμικζσ 
ενϊςεισ ωσ τισ 
κακαρζσ ουςίεσ που 
αναλφονται ςε 
απλοφςτερα 
ςυςτατικά και ζχουν 
ςτακερι ςφςταςθ 
(κακοριςμζνθ 
ποιοτικι και ποςοτικι 
ςφςταςθ). 

 Διερευνοφμε τθ ςφςταςθ 
μειγμάτων και χθμικϊν 
ενϊςεων: 
α) Μελετοφμε τθ ςφςταςθ 
του εμφιαλωμζνου νεροφ 
από διαφορετικζσ πθγζσ και 
ςυγκρίνουμε τα ποςοτικά 
δεδομζνα. 
β) Μελετοφμε τα δεδομζνα 
από τθν ανάλυςθ και τθ 
ςφνκεςθ του νεροφ ςτο 
ιςτορικό πείραμα του 
Lavoisier . 

Από τον 
μακρόκοςμο 

5. Από τα χημικά ςτοιχεία ςτα άτομα 

5.1 Άτομα: Από τισ  Αναφζρουν τισ  Μελετοφμε κείμενο με τθν 
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ςτον 
μικρόκοςμο, 
ςτο άτομο και 
ςτη δομή του 

απόψεισ του 
Δθμόκριτου ςτθν 
ατομικι κεωρία του 
Dalton 

διαφορετικζσ 
αντιλιψεισ για τα 
«άτομα» από τθν 
αρχαιότθτα μζχρι 
ςιμερα και 
διαπιςτϊνουν ότι θ 
αλλαγι ζχει ωσ ςτόχο 
τθν εξιγθςθ 
φαινομζνων: 
Δθμόκριτοσ, Dalton. 

 Ρεριγράφουν τα 
άτομα ωσ τα 
μικρότερα ςωματίδια 
από τα οποία 
αποτελοφνται τα 
χθμικά ςτοιχεία. 

ιςτορία του ατόμου από τον 
Δθμόκριτο μζχρι τον Dalton 
και εντοπίηουμε τισ αιτίεσ που 
οδιγθςαν ςτθν αλλαγι των 
αντιλιψεων για το άτομο: 
κειμενικι διερεφνθςθ. 

 Τεκμθριϊνουν τθν 
φπαρξθ και το μικρό 
μζγεκοσ των ατόμων 
βαςιηόμενοι/-εσ ςε 
πειραματικά 
δεδομζνα και ςχετικό 
απεικονιςτικό υλικό. 

 Μελετοφμε:  
α) τθν κλίμακα του 
ςφμπαντοσ. 
β) βιβλιογραφικζσ αναφορζσ 
για το μζγεκοσ των ατόμων. 
γ) εικόνεσ από θλεκτρονιακό 
μικροςκόπιο που 
«φωτογραφίηει» τα άτομα 
ςθμειϊνοντασ και τθ 
μεγζκυνςθ του 
μικροςκοπίου. 

5.2 Τα άτομα ωσ το 
δομικό ςυςτατικό των 
χθμικϊν ουςιϊν – τα 
μόρια 
α) Στοιχεία που 
αποτελοφνται από 
μόρια 
β) Χθμικζσ ενϊςεισ που 
αποτελοφνται από 
μόρια (Θ2Ο, ΘCl) 

 Αναφζρουν ότι από 
τθν ζνωςθ ατόμων 
ίδιων ι και 
διαφορετικϊν 
ςτοιχείων 
προκφπτουν ςτακερά 
ςυςςωματϊματα 
ατόμων, τα μόρια, με 
ςυγκεκριμζνα 
παραδείγματα. 

 Αναφζρουν 
παραδείγματα 
μορίων χθμικϊν (H2, 
O2, Ν2) και 
αναπαριςτοφν τα 
άτομά τουσ με 
προςομοιϊματα. 

 Αναφζρουν 
παραδείγματα 
μορίων χθμικϊν 
ενϊςεων (H2O, HCl, 
ΝΘ3, CO2, CO, CH4) και 
αναπαριςτοφν τα 
μόριά τουσ με 
προςομοιϊματα. 

 Γενικεφουν 
αναφζροντασ ότι τα 
μόρια προκφπτουν 
από τθν ζνωςθ 

 Συνδυάηουμε 
προςομοιϊματα ατόμων για 
τον ςχθματιςμό μορίων 
(επίδειξθ προςομοιωμάτων). 
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ατόμων. 

Από τον 
μακρόκοςμο 
ςτον 
μικρόκοςμο, 
ςτο άτομο και 
ςτη δομή του 

6. Η γλϊςςα τησ Χημείασ 

6.1 Χθμικά ςφμβολα: Θ 
διεκνισ «γλϊςςα» τθσ 
Χθμείασ 
α) Θ ανάγκθ του 
ςυμβολιςμοφ 
β) Τα χθμικά ςφμβολα 
γ) Οι πλθροφορίεσ του 
ςυμβολιςμοφ 

 Διαπιςτϊνουν τθν 
ανάγκθ τθσ 
ειςαγωγισ 
ςυμβολιςμοφ για τθ 
διευκόλυνςθ τθσ 
επιςτθμονικισ 
επικοινωνίασ. 

 Διερευνοφν 
πικανοφσ τρόπουσ 
ςυμβολιςμοφ 
αιτιολογϊντασ τθν 
πρόταςι τουσ. 

 Αναγνωρίηουν, 
γράφουν και 
ονομάηουν τα 
ςφμβολα των ατόμων 
οριςμζνων χθμικϊν 
ςτοιχείων: H, Li, C, N, 
O, F, Na, Mg, Al, Si, P, 
S, Cl, K, Ca, Fe, Cu, Zn, 
Ag, Au. 

 Αναγνωρίηουν 
οριςμζνεσ χθμικζσ 
ενϊςεισ από τα 
αντίςτοιχα ςφμβολα 
και τισ ονομάηουν: 
Θ2Ο, CO2, CO, NaCl, 
HCl, NH3, CH4. 

 Καταγράφουν τισ 
ποιοτικζσ (είδοσ 
ατόμων) και 
ποςοτικζσ (αρικμόσ 
ατόμων) 
πλθροφορίεσ που 
αντιςτοιχοφν ςτο 
ςφμβολο ενόσ μορίου 
χθμικοφ ςτοιχείου. 

 Καταγράφουν τισ 
ποιοτικζσ (είδοσ 
ατόμων) και 
ποςοτικζσ (αρικμόσ 
ατόμων) 
πλθροφορίεσ που 
αντιςτοιχοφν ςτο 
ςφμβολο μιασ 
χθμικισ ζνωςθσ. 

 Μελετοφμε ετικζτεσ 
προϊόντων ςε διάφορεσ 
γλϊςςεσ: θ προςφορά τθσ 
διεκνοφσ «γλϊςςασ» τθσ 
Χθμείασ. 

 «Τι μπορεί να κρφβεται 
πίςω από ζνα ςφμβολο;» 
Μελετοφμε πϊσ πιραν τα 
ςτοιχεία το όνομά τουσ 
(κειμενικι διερεφνθςθ). 

 Διερευνοφμε τθ ςφνδεςθ 
των ςυμβόλων των ςτοιχείων 
που απεικονίηονται ςε 
γραμματόςθμα, με τθν 
ελλθνικι τουσ ονομαςία, τθν 
προζλευςθ τθσ ονομαςίασ 
τουσ, τθν ιςτορία τθσ 
ανακαλφψεϊσ τουσ, τουσ 
επιςτιμονεσ που 
ςυμμετείχαν ςε αυτι, τθ 
φυςικι τουσ κατάςταςθ ςε 
κερμοκραςία δωματίου και 
τισ χριςεισ τουσ 
(βιβλιογραφικι ζρευνα) (Θ 
Χθμεία αλλιϊσ). 

 Συνδζουμε το ςυμβολικό 
με το μικροςκοπικό επίπεδο: 
καταςκευάηουμε 
προςομοιϊματα με 
διάφορουσ τρόπουσ 
αναπαράςταςθσ. 
(ενδεικτικό ςενάριο ςτον 
Οδηγό του Εκπαιδευτικοφ) 

Από τον 
μακρόκοςμο 
ςτον 
μικρόκοςμο, 
ςτο άτομο και 
ςτη δομή του 
 

7. Από τα άτομα ςτα υποατομικά ςωματίδια 

7.1 Θ ιςτορικι πορεία 
των αντιλιψεων για τθ 
δομι του ατόμου 

 Αναφζρουν τισ 
νεότερεσ εξελίξεισ για 
τθν περιγραφι των 
ατόμων: Thomson, 
Rutherford, Chadwick, 
Bohr,  Schrödinger. 

 Μελετοφμε κείμενο με τθν 
ιςτορία των αντιλιψεων για 
το άτομο από τον Thomson 
μζχρι ςιμερα. O 
κακοριςτικόσ ρόλοσ του 
πειράματοσ: κειμενικι 

https://en.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%B6dinger%27s_cat
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Από τον 
μακρόκοςμο 
ςτον 
μικρόκοςμο, 
ςτο άτομο και 
ςτη δομή του 

διερεφνθςθ. 

 Αιτιολογοφν τθν 
αλλαγι μοντζλων με 
ςτόχο τθν εξιγθςθ 
φαινομζνων και 
πειραματικϊν 
αποτελεςμάτων. 

 Δ11.Β Διερευνητική 
δραςτηριότητα ςτον Οδηγό 
του Εκπαιδευτικοφ: 
Κειμενικι διερεφνθςθ: Άτομα 
και μόρια. 

7.2 Ρρωτόνια, νετρόνια, 
θλεκτρόνια – Ατομικόσ 
και μαηικόσ αρικμόσ 

 Ρεριγράφουν από 
τι αποτελείται το 
άτομο (πρωτόνια, 
θλεκτρόνια και 
νετρόνια). 

 Ορίηουν τον 
Ατομικό (Η) και τον 
Μαηικό αρικμό (Α). 

 Υπολογίηουν τον 
αρικμό θλεκτρονίων, 
πρωτονίων, 
νετρονίων, κακϊσ και 
τον ατομικό, μαηικό 
αρικμό όταν τουσ 
δίνονται επαρκι 
ςτοιχεία. 

 Δ12.Β Κειμενική 
ηλεκτρονική δραςτηριότητα: 
Θ δομι του ατόμου. 

 Συμπλθρϊνουμε ζναν 
νοθτικό χάρτθ για τθ ςφςταςθ 
του ατόμου μελετϊντασ 
κείμενα που περιγράφουν τθ 
ςθμερινι αντίλθψθ για τθ 
ςφςταςθ του ατόμου. 

 Ερευνοφμε πϊσ δόκθκαν τα 
ονόματα ςτα δομικά 
ςυςτατικά του ατόμου, 
βιβλιογραφικι ζρευνα: Θ 
ελλθνικι γλϊςςα και θ 
δυναμικι τθσ (Θ Χθμεία 
αλλιϊσ). 

7.3 Κατανομι 
θλεκτρονίων ςε 
ςτοιχεία με Η: 1-20 

 Κατανζμουν τα 
θλεκτρόνια ςε 
ςτιβάδεσ (K, L, M, Ν) 
ςτα χθμικά ςτοιχεία: 
H, Li, C, N, O, F, Na, 
Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, 
Ca. 

 Διερευνοφμε τθν κατανομι 
θλεκτρονίων ςε ςτιβάδεσ με 
τθ βοικεια διαδραςτικισ 
προςομοίωςθσ. 

7.4 Ιόντα. 
α) Δθμιουργία 
μονατομικϊν ιόντων 
β) Κατιόντα και ανιόντα 

 Ρροτείνουν 
ερμθνεία για τον 
ςχθματιςμό 
μονατομικϊν ιόντων 
(ενδεικτικά Na

+
, Κ

+
, 

Mg
2+

, F
-
, Cl

-
, O

2-
) 

γνωρίηοντασ τα 
φορτία των 
υποατομικϊν 
ςωματιδίων (με 
πρόςλθψθ ι αποβολι 
θλεκτρονίων). 

 Διακρίνουν τα 
κατιόντα και τα 
ανιόντα. 

 Μελετοφμε τθν ετικζτα 
εμφιαλωμζνου νεροφ, 
εντοπίηουμε τα ςφμβολα 
ςτοιχείων που ζχουν φορτίο 
και προτείνουμε ερμθνεία 
ςχθματιςμοφ τουσ. 

Μεταβολζσ 
φλησ και 
ενζργειασ: Οι 
χημικζσ 
αντιδράςεισ 
 
 
 
 

8. Η χημική αντίδραςη 

8.1 Θ χθμικι αντίδραςθ 
α) Σχθματιςμόσ νζων 
ουςιϊν 
β) Αντιδρϊντα – 
προϊόντα 
γ) Καφςθ – οξείδια 

 Καταγράφουν 
χαρακτθριςτικζσ 
(μακροςκοπικζσ) 
διεργαςίεσ που 
οφείλονται ςτο 
οξυγόνο του αζρα 
(ςκοφριαςμα – 
οξείδωςθ, καφςθ 

 Μελετοφμε τθν 
καταςτροφι αντικειμζνων 
καταςκευαςμζνων από 
ςίδθρο, που ιταν 
εκτεκειμζνα ςτον 
ατμοςφαιρικό αζρα. O 
κϊρακασ από τθ 
χρυςοποίκιλτθ πανοπλία του 
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Μεταβολζσ 
φλησ και 
ενζργειασ: Οι 
χημικζσ 
αντιδράςεισ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

άνκρακα). Φιλίππου Β’ ςτα ευριματα 
τθσ Βεργίνασ. 

 Διερευνοφν 
πειραματικά τθν 
καφςθ του ξφλου 
(που περιζχει 
άνκρακα) και 
ανιχνεφουν το 
διοξείδιο του 
άνκρακα κατά τθ 
διάρκεια 
πειραματικισ 
δραςτθριότθτασ ςτο 
εργαςτιριο. 

 Αποδίδουν το 
ςκοφριαςμα του 
ςιδιρου και τθν 
καφςθ του άνκρακα 
ςτθν φπαρξθ του 
οξυγόνου και 
αναπαριςτοφν τα 
αντιδρϊντα με 
ςφμβολα (Fe+O2, 
C+O2). 

 Ορίηουν τθν ζνωςθ 
ενόσ ςτοιχείου με το 
οξυγόνο ωσ οξείδιο 
(Εμβάκυνςθ). 

 Ρ11.B Ρειραματικι 
δραςτθριότθτα (ςτο Βιβλίο 
του Μακθτι): Διερευνοφμε 
πειραματικά τθν καφςθ του 
ξφλου και ανιχνεφουμε το 
διοξείδιο του άνκρακα. 

 Τθροφν τουσ 
κανόνεσ αςφαλείασ 
που ςχετίηονται με 
τθν καφςθ. 

 Μελετοφμε τισ οδθγίεσ 
υγείασ και αςφάλειασ για τθν 
πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ 
επικίνδυνων καταςτάςεων 
λόγω φωτιάσ: «τρίγωνο τθσ 
φωτιάσ»: Καφςιμθ φλθ, το 
Οξυγόνο και θ Ενζργεια. 

 Κειμενικι διερεφνθςθ: 
Καφςθ του υδρογόνου – 
Βρίςκουμε ςτοιχεία για τθν 
καταςτροφι του αερόπλοιου 
Hindenburg (1937) 
(«Τιτανικόσ των ουρανϊν») 
και εντοπίηουμε τθν αιτία τθσ 
καταςτροφισ (Θ Χθμεία 
αλλιϊσ). 

 Κατά τθ διάρκεια 
κατάλλθλθσ 
πειραματικισ 
δραςτθριότθτασ ςτο 
εργαςτιριο 
παρατθροφν και 
καταγράφουν τον 
ςχθματιςμό ουςιϊν 
με νζεσ ιδιότθτεσ ςε 
οριςμζνεσ χθμικζσ 
αντιδράςεισ: 

 Ρ12.B Ρειραματικι 
δραςτθριότθτα (ςτο Βιβλίο 
του Μακθτι): Ρειραματικι 
διερεφνθςθ (πειράματα 
επίδειξθσ): 
α) Μελετοφμε τι ςυμβαίνει 
όταν χρθςιμοποιοφμε τθ 
φιάλθ υγραερίου για να 
κερμάνουμε νερό – 
ανίχνευςθ ςτα προϊόντα 
νεροφ και διοξειδίου του 
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Μεταβολζσ 
φλησ και 
ενζργειασ: Οι 
χημικζσ 
αντιδράςεισ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 α) καφςθ 
βουτανίου ςε «φιάλθ 
υγραερίου». 

 β) καφςθ λεπτοφ 
ςφρματοσ ςιδιρου 

 γ) καφςθ ταινίασ 
μαγνθςίου. 

 Χαρακτθρίηουν τα 
αντιδρϊντα και τα 
προϊόντα ςε μια 
χθμικι αντίδραςθ. 

άνκρακα. Τι μζτρα αςφαλείασ 
είναι απαραίτθτο να 
πάρουμε; 
β) Δθμιουργοφμε 
«πυροτεχνιματα» με λεπτό 
ςφρμα κουηίνασ. Ζχουμε το 
ίδιο αποτζλεςμα με χονδρό 
ςφρμα κουηίνασ; 
γ) Μελετοφμε τθν καφςθ του 
μαγνθςίου: αναπαριςτϊντασ 
τθν παλιά «τεχνολογία 
φωτιςμοφ» ςτθ φωτογραφία. 

 Δ13.Β Διερευνητική 
δραςτηριότητα (ςτον Οδηγό 
του Εκπαιδευτικοφ): Χθμικι 
Αντίδραςθ – Διερευνοφμε 
πειραματικά αντιδράςεισ 
καφςθσ. 

8.2 Θ διατιρθςθ τθσ 
μάηασ ςτισ χθμικζσ 
αντιδράςεισ 
α) Ιςτορικό πείραμα και 
πειραματικι 
διαπίςτωςθ 
β) Συντελεςτζσ χθμικισ 
αντίδραςθσ 

 Διαπιςτϊνουν τθ 
διατιρθςθ τθσ μάηασ 
ςε χθμικι αντίδραςθ 
και διατυπϊνουν τον 
νόμο του Lavoisier με 
αναφορά ςτο 
ιςτορικό του 
πείραμα. 

 Επιβεβαιϊνουμε τον νόμο 
διατιρθςθσ τθσ μάηασ με 
προςομοιϊματα. 

 Διατυπϊνουν τθν 
αρχι τθσ διατιρθςθσ 
των ατόμων ςτισ 
χθμικζσ αντιδράςεισ 
και ιςοςτακμίηουν 
απλζσ χθμικζσ 
εξιςϊςεισ 
ςυμπλθρϊνοντασ 
κατάλλθλουσ 
ςυντελεςτζσ. 

 Ιςοςτακμίηουμε απλζσ 
χθμικζσ εξιςϊςεισ και τισ 
αναπαριςτοφμε με 
προςομοιϊματα. 

 Δ14.Β Διερευνητική 
δραςτηριότητα (ςτον Οδηγό 
του Εκπαιδευτικοφ): Χθμικι 
αντίδραςθ – Χθμικι εξίςωςθ 

8.3 Θ ενζργεια ςτισ 
χθμικζσ αντιδράςεισ 
Εξϊκερμεσ και 
ενδόκερμεσ 
αντιδράςεισ 

 Καταγράφουν 
παραγωγι (ζκλυςθ) ι 
κατανάλωςθ 
(απορρόφθςθ) 
κερμότθτασ ςτισ 
χθμικζσ αντιδράςεισ 
κατά τθ διάρκεια 
πειραματικισ 
δραςτθριότθτασ ςτο 
εργαςτιριο. 

 Χαρακτθρίηουν μια 
αντίδραςθ ωσ 
εξϊκερμθ ι 
ενδόκερμθ, 
παρατθρϊντασ τθν 
ζκλυςθ ι 
απορρόφθςθ 
κερμότθτασ 
αντίςτοιχα. 

 Π13.B Πειραματική 
δραςτηριότητα (ςτο Βιβλίο 
του Μαθητή): 
α) Διερευνοφμε πειραματικά 
τθν επίδραςθ ξιδιοφ ςε ςόδα 
φαγθτοφ (ενδόκερμθ 
αντίδραςθ, ποιοτικι 
προςζγγιςθ). 
β) Διερευνοφμε πειραματικά 
τθν επίδραςθ διαλφματοσ 
υδροχλωρικοφ οξζοσ (1Μ) ςε 
μαγνιςιο ι ψευδάργυρο 
(εξϊκερμθ αντίδραςθ, 
ποιοτικι προςζγγιςθ). 
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Μεταβολζσ 
φλησ και 
ενζργειασ: Οι 
χημικζσ 
αντιδράςεισ 

 Με αφόρμθςθ τα 
γνωςτά τουσ ιδθ 
παραδείγματα 
ενδόκερμων και 
εξϊκερμων 
αντιδράςεων, 
προβλζπουν εάν μια 
αντίδραςθ είναι 
εξϊκερμθ ι 
ενδόκερμθ και 
επιβεβαιϊνουν τθν 
υπόκεςι τουσ με 
πειραματικι 
διερεφνθςθ. 

 Δ15.Β Διερευνητική 
δραςτηριότητα (ςτον Οδηγό 
του Εκπαιδευτικοφ):  
Στισ χθμικζσ αντιδράςεισ τι 
είδουσ κερμικζσ μεταβολζσ 
ςυμβαίνουν; Θερμά και 
ψυχρά επικζματα. 

Η ςημαςία τησ 
Χημείασ ςτην 
επιςτημονική 
ζρευνα, ςτην 
τεχνολογία και 
ςτην κοινωνία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Χημική ςφνθεςη και χημική ανάλυςη  
Σα θζματα τησ ενότητασ δίνονται ωσ εργαςίεσ ςτουσ/ςτισ μαθητζσ/-τριεσ. 

9.1 Χθμικι ςφνκεςθ: οι 
διαδικαςίεσ τθσ 
Χθμείασ ςτθν ζρευνα 
και τθν εφαρμογι, ςε 
εργαςτθριακό ι 
βιομθχανικό επίπεδο 

 Αναφζρουν 
παραδείγματα 
ςφνκεςθσ ουςιϊν ςε 
εργαςτθριακό ι 
βιομθχανικό επίπεδο 
(Θ Χθμεία αλλιϊσ). 

 Αναηθτοφν τισ 
αιτίεσ που οδιγθςαν 
ςτθ ςφνκεςθ νζων 
ουςιϊν (κάλυψθ τθσ 
ηιτθςθσ, προςταςία 
φυςικϊν πόρων, 
παραςκευι υλικϊν με 
ςυγκεκριμζνεσ 
ιδιότθτεσ ) (Θ Χθμεία 
αλλιϊσ). 

 Ρροβλζπουν τθν 
ανάγκθ δθμιουργίασ 
και αξιοποίθςθσ 
καινοτόμων υλικϊν 
με βάςθ υπάρχουςεσ 
ανάγκεσ (π.χ. ροφχα ι 
υποδιματα που 
ανακλοφν το φωσ ι 
είναι αδιάβροχα ι 
είναι 
αυτοκακαριηόμενα) 
(Θ Χθμεία αλλιϊσ). 

 Ερευνοφμε τθν προςφορά 
τθσ ςυνκετικισ Χθμείασ (Θ 
Χθμεία αλλιϊσ): 
α) ςτθ ςφνκεςθ ουςιϊν που 
δεν υπάρχουν ςτθ φφςθ 
(μωβεΐνθ): Από τθν 
αποτυχθμζνθ ςφνκεςθ ενόσ 
φαρμάκου ςτο πρϊτο 
ςυνκετικό χρϊμα 
(βιβλιογραφικι ζρευνα) 
παραςκευι υλικϊν με 
ςυγκεκριμζνεσ ιδιότθτεσ. 
β) ςτθ ςφνκεςθ ουςιϊν που 
υπάρχουν ςτθ φφςθ: 
μελετοφμε ετικζτεσ 
προϊόντων για ςυνκετικά 
χρϊματα και αρϊματα – 
κάλυψθ ηιτθςθσ. 
γ) ςτθν προςταςία φυςικϊν 
πόρων: προςτατεφοντασ τουσ 
ελζφαντεσ. Κελλουλοΐτθσ, το 
πρϊτο πλαςτικό 
(βιβλιογραφικι ζρευνα). 
δ) ςτθ ςφνκεςθ φαρμάκων: θ 
ιςτορία τθσ αςπιρίνθσ 
(ακζτυλο ςαλικυλικό οξφ). 

9.2 Οι διαδικαςίεσ 
ανάλυςθσ ςτθν ζρευνα 
και τθν εφαρμογι, ςε 
εργαςτθριακό ι 
βιομθχανικό επίπεδο 

 Κατά τθ διάρκεια 
πειραματικισ 
δραςτθριότθτασ ςτο 
εργαςτιριο 
αναφζρουν 
παραδείγματα 
ανάλυςθσ ςε 
προϊόντα 
κακθμερινισ χριςθσ, 
όπωσ αλκοόλθ ςε 
αλκοολοφχο ποτό, 

Π14.B Πειραματική 
δραςτηριότητα (ςτο Βιβλίο 
του Μαθητή): Ραραδείγματα 
ανάλυςθσ ςε προϊόντα 
κακθμερινισ χριςθσ: 

 Διερευνοφμε πειραματικά: 
α) τθν περιεκτικότθτα 
αλκοολοφχων ποτϊν από 
απόςταξθ (όπωσ ρακί, 
τςίπουρο) ςε αλκοόλθ (με 
αλκοολόμετρο). 
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Η ςημαςία τησ 
Χημείασ ςτην 
επιςτημονική 
ζρευνα, ςτην 
τεχνολογία και 
ςτην κοινωνία 

των χρωμάτων ςε 
είδθ μελάνθσ. 

 Γνωρίηουν για τισ 
αυτοματοποιθμζνεσ 
διαδικαςίεσ 
ανάλυςθσ (ςτο νερό 
για τον προςδιοριςμό 
ςκλθρότθτασ και 
χλωρίου). 

β) Δ16.Β Διερευνθτικι 
δραςτθριότθτα (ςτον Οδθγό 
του Εκπαιδευτικοφ): τα 
χρϊματα ςε διαφορετικά 
είδθ μελάνθσ 
/χαρτοχρωματογραφία. 

 Ρλθροφοροφμαςτε για τθν 
φπαρξθ αυτοματοποιθμζνων 
διαδικαςιϊν ανάλυςθσ με τθ 
βοικεια οργάνων ι ταινιϊν 
μζτρθςθσ: ζλεγχοσ νεροφ ςε 
ςχζςθ με τθ ςκλθρότθτα και 
τθν περιεκτικότθτα ςε 
χλϊριο. 

Η ςημαςία τησ 
Χημείασ ςτην 
επιςτημονική 
ζρευνα, ςτην 
τεχνολογία και 
ςτην κοινωνία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Χημεία και ςφγχρονα θζματα  
Σα θζματα τησ ενότητασ δίνονται ωσ εργαςίεσ ςτουσ/ςτισ μαθητζσ/-τριεσ. 

10.1 Αντιμετωπίηοντασ 
ςφγχρονα 
περιβαλλοντικά κζματα 
α) Θ Χθμεία του 
φαινομζνου του 
κερμοκθπίου «Αζρια 
του κερμοκθπίου» 
β) Χθμικι ρφπανςθ τθσ 
ατμόςφαιρασ 
γ) Θ ρφπανςθ του 
εδάφουσ 
δ) Θ ρφπανςθ των 
υδάτινων πόρων 

 Αντιμετωπίηουν 
ςφγχρονα 
περιβαλλοντικά 
κζματα με 
επιςτθμονικι 
μεκοδολογία: 
προςδιοριςμόσ 
εμπλεκομζνων 
παραμζτρων, μελζτθ 
των μεταβολϊν των 
παραμζτρων και των 
ςυνεπειϊν τουσ (Θ 
Χθμεία αλλιϊσ). 

 Επιχειρθματολογοφ
ν για τισ κετικζσ και 
αρνθτικζσ ςυνζπειεσ 
επιλογϊν, ενεργειϊν 
και ςτάςεων: 
α) Επιςθμαίνουν τισ 
χθμικζσ ουςίεσ που 
επθρεάηουν το 
φαινόμενο του 
κερμοκθπίου «Αζρια 
του κερμοκθπίου». 
β) Αναφζρουν τισ 
κετικζσ και αρνθτικζσ 
επιπτϊςεισ των 
«αερίων του 
κερμοκθπίου». 
γ) Αναφζρουν τθν 
προζλευςθ των 
χθμικϊν ουςιϊν που 
ρυπαίνουν τθν 
ατμόςφαιρα, το 
ζδαφοσ και τουσ 
υδάτινουσ πόρουσ. 
δ) Καταγράφουν τισ 
προςπάκειεσ ςε 
τεχνολογικό και 
ερευνθτικό επίπεδο 

 Μελετοφμε το πρόβλθμα:  
«Να εγκαταςτακεί μια νζα 
βιομθχανικι μονάδα ςτθν 
ευρφτερθ περιοχι μασ ι 
όχι;». 
α) Ρροςδιορίηουμε ςυνκικεσ 
και παραμζτρουσ του 
προβλιματοσ. 
β) Επιςθμαίνουμε τισ 
επιδράςεισ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ ςε 
ςχζςθ με το φαινόμενο του 
κερμοκθπίου και τθ ρφπανςθ 
τθσ ατμόςφαιρασ, του 
εδάφουσ και των υδάτινων 
πόρων. 
γ) Ραρουςιάηουμε τισ 
προτάςεισ μασ με τα ανάλογα 
επιχειριματα. 
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Η ςημαςία τησ 
Χημείασ ςτην 
επιςτημονική 
ζρευνα, ςτην 
τεχνολογία και 
ςτην κοινωνία 

για τθν αντιμετϊπιςθ 
τθσ ρφπανςθσ. 
ε) Αναπτφςςουν 
κετικι ςτάςθ 
απζναντι ςτθν 
ανακφκλωςθ και τθν 
αποφυγι ρυπογόνων 
υλικϊν (Θ Χθμεία 
αλλιϊσ). 

 Ρεριγράφουν 
διαδικαςίεσ 
επεξεργαςίασ του 
νεροφ (Θ Χθμεία 
αλλιϊσ). 

 Ρεριγράφουν 
διαδικαςίεσ 
επεξεργαςίασ 
αςτικϊν ι 
βιομθχανικϊν 
λυμάτων (Θ Χθμεία 
αλλιϊσ). 

 Καλλιεργοφν 
ςτάςεισ 
εξοικονόμθςθσ 
φυςικϊν πόρων και 
αναφζρουν 
ςυγκεκριμζνα 
παραδείγματα (Θ 
Χθμεία αλλιϊσ). 
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ΧΗΜΕΙΑ – Γ’ ΓΤΜΝΑΙΟY 

Θεματικά 
Πεδία 

Θεματικζσ 
Ενότητεσ  

Προςδοκϊμενα 
Μαθηςιακά 

Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ 
Δραςτηριότητεσ 

  Οι μαθητζσ/-τριεσ 
είναι ςε θζςη να: 

 

Μεταβολζσ 
φλησ και 
ενζργειασ: Οι 
χημικζσ 
αντιδράςεισ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Η Χημική Αντίδραςη – Χημικζσ Εξιςϊςεισ (επανάληψη και επζκταςη) 

1.1 Ραρατθριςιμα 
αποτελζςματα ςε 
χθμικζσ αντιδράςεισ 

 Διαπιςτϊνουν κατά 
τθ διάρκεια 
πειραματικισ 
δραςτθριότθτασ ςτο 
εργαςτιριο τθν 
πραγματοποίθςθ 
χθμικισ αντίδραςθσ 
με βάςθ 
παρατθριςιμα 
αποτελζςματα – 
ενδεικτικά ζκλυςθ 
αερίου, αλλαγι 
χρϊματοσ, 
ςχθματιςμόσ 
δυςδιάλυτθσ ουςίασ. 

 Π1.Γ Πειραματική 
δραςτηριότητα (ςτο Βιβλίο 
του Μαθητή): Καταγράφουμε 
τισ παρατθριςεισ μασ όταν: 
α) Θερμαίνουμε διάλυμα 
οξιηενζ – ι προςκζτουμε 
μικρι ποςότθτα πυρολουςίτθ 
– ανίχνευςθ οξυγόνου. 
β) Ρροςκζτουμε ξίδι ςε 
μαγειρικι ςόδα – ανίχνευςθ 
διοξειδίου του άνκρακα. 
γ) Καίμε ταινία μαγνθςίου 
ςτον αζρα. 
δ) Βυκίηουμε ζνα ςιδερζνιο 
καρφί ι κομμάτι από λεπτό 
ςφρμα κουηίνασ ςε διάλυμα 
γαλαηόπετρασ (CuSO4) ι 
παρουςιάηουμε βίντεο με τθν 
αντίδραςθ ςτερεοφ KI με 
ςτερεό Pb(NO3)2. 

1.2 Από τθ χθμικι 
αντίδραςθ ςτθ χθμικι 
εξίςωςθ 

 Ρεριγράφουν με 
απλζσ χθμικζσ 
εξιςϊςεισ 
παραδείγματα 
χθμικϊν 
αντιδράςεων, που 
προκαλοφνται από 
τον άνκρωπο με 
ςκοπό τθ δθμιουργία 
χριςιμων προϊόντων 
(Επανάλθψθ από τθ 
Β’ Γυμναςίου). 

 Ιςοςτακμίηουν 
χθμικζσ εξιςϊςεισ 
ακολουκϊντασ τον 
νόμο τθσ διατιρθςθσ 
τθσ μάηασ 
(Επανάλθψθ από τθ 
Β’ Γυμναςίου). 

 Ρεριγράφουμε με χθμικζσ 
εξιςϊςεισ τισ αντιδράςεισ  
α) καφςθ μεκανίου (CH4) 
β) καφςθ γλυκόηθσ (C6H12O6) 
γ) καφςθ οινοπνεφματοσ 
(C2H6O) 
δ) πφρωςθ αςβεςτόλικου 
(CaCO3)  
και τισ ιςοςτακμίηουμε 
(Επανάλθψθ από τθ Β’ 
Γυμναςίου). 

1.3 Θ χθμικι αντίδραςθ 
και θ ερμθνεία τθσ ωσ 
αναδιάταξθ ατόμων 

 Διαπιςτϊνουν με τθ 
βοικεια 
προςομοιωμάτων 
χθμικϊν μορίων ότι θ 
χθμικι αντίδραςθ 
πραγματοποιείται 
μζςω αναδιάταξθσ 
των ατόμων. 

 Συγκρίνουν τισ 

 Διερευνοφμε με 
προςομοιϊματα χθμικϊν 
μορίων τθν αναπαράςταςθ 
απλϊν χθμικϊν αντιδράςεων: 
α) καφςθ του άνκρακα 
β) διάςπαςθ του νεροφ 
γ) ςχθματιςμόσ αμμωνίασ 
από άηωτο και υδρογόνο 
δ) καφςθ μεκανίου 
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Μεταβολζσ 
φλησ και 
ενζργειασ: Οι 
χημικζσ 
αντιδράςεισ 

διάφορεσ 
δυνατότθτεσ 
αναδιάταξθσ των 
ατόμων και 
καταλιγουν ςε εκείνθ 
που αντιπροςωπεφει 
τθ χθμικι αντίδραςθ. 

Από τον 
μακρόκοςμο 
ςτον 
μικρόκοςμο, 
ςτο άτομο και 
ςτη δομή του 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Δομή Ατόμου. Κατανομή ηλεκτρονίων (Κ, L, M, N), (επανάληψη και 
επζκταςη) 

2.1 Θ δομι του ατόμου 
–τα θλεκτρόνια τθσ 
εξωτερικισ ςτιβάδασ 

 Κατανζμουν τα 
θλεκτρόνια ςε 
ςτιβάδεσ (K, L, M, Ν) 
ςτα χθμικά ςτοιχεία: 
H, Li, C, N, O, F, Na, 
Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, 
Ca (Επανάλθψθ από 
τθ Β’ Γυμναςίου). 

 Ρεριγράφουν τον 
ςχθματιςμό ιόντων 
από τα άτομα με 
πρόςλθψθ ι αποβολι 
θλεκτρονίων ςτθν 
εξωτερικι τουσ 
ςτιβάδα (Επανάλθψθ 
από τθ Β’ Γυμναςίου). 

 Διακρίνουν τα 
κατιόντα και τα 
ανιόντα (Επανάλθψθ 
από τθ Β’ Γυμναςίου). 

 Διερευνοφμε ςε 
προςομοίωςθ τον 
ςχθματιςμό ιόντων και 
περιγράφουμε τισ 
διαδικαςίεσ. (Επανάλθψθ από 
τθ Β’ Γυμναςίου). 

2.2 Δθμιουργία ιόντων 
–ο ιοντικόσ δεςμόσ 

 Ρεριγράφουν τθ 
δθμιουργία 
μονατομικϊν 
ιόντων ςτα άτομα 
των Na, K, F και Cl 
και ςτθ ςυνζχεια τθ 
δθμιουργία του 
ιοντικοφ δεςμοφ 
και των ιοντικϊν 
ενϊςεων 
(Εμβάκυνςθ). 

 Ρεριγράφουν τθ 
δομι του 
κρυςταλλικοφ 
πλζγματοσ του 
NaCl (Εμβάκυνςθ). 

 Διερευνοφμε ςε 
προςομοίωςθ τον 
ςχθματιςμό του ιοντικοφ 
δεςμοφ και του κρυςτάλλου 
του NaCl και περιγράφουμε 
τισ διαδικαςίεσ. 

2.3 Χαρακτθριςτικζσ 
αντιδράςεισ ιόντων 

 Ανιχνεφουν, με τθ 
βοικεια 
χαρακτθριςτικϊν 
αντιδράςεων κατά τθ 
διάρκεια 
πειραματικισ 
δραςτθριότθτασ ςτο 
εργαςτιριο, τθν 
παρουςία οριςμζνων 
ιόντων (Fe

3+
, Fe

2+
, 

Cu
2+

, Zn
2+

, Al
3+

, Cl
-
) ςε 

 Π2.Γ Πειραματική 
δραςτηριότητα (ςτο Βιβλίο 
του Μαθητή): Διερευνοφμε 
πειραματικά τθν φπαρξθ 
ιόντων ςε διαλφματα: 
α) Ταυτοποίθςθ διαλυμάτων 
ιόντων με βάςθ 
χαρακτθριςτικζσ αντιδράςεισ 
– αντιςτοιχίηουμε ετικζτεσ με 
διαλφματα. 
β) Αναπτφςςουμε ςχζδιο 
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Από τον 
μακρόκοςμο 
ςτον 
μικρόκοςμο, 
ςτο άτομο και 
ςτη δομή του 

διαλφματά τουσ. 

 Επιλφουν 
προβλιματα που 
αφοροφν ανίχνευςθ 
ιόντων ςε διαλφματα. 

πειραματικισ διερεφνθςθσ 
για τθν απάντθςθ ςε 
πρόβλθμα – ψάχνουμε τον 
ζνοχο ταυτοποιϊντασ τα 
ευριματα ςτον τόπο τθσ 
κλοπισ. 

 Δ1.Γ Πειραματική 
διερευνητική δραςτηριότητα 
(ςτον Οδηγό του 
Εκπαιδευτικοφ): «Ροιοσ 
ευκφνεται για το ντοπάριςμα 
του δρομζα» – Ανίχνευςθ 
ιόντων ςε άγνωςτα 
διαλφματα. 

2.4 Θ ςθμαςία τθσ 
παρουςίασ ιόντων ςτθν 
υγεία του ανκρϊπινου 
οργανιςμοφ 

 Διαπιςτϊνουν τθ 
ςθμαςία τθσ 
παρουςίασ ιόντων α) 
ςτθν υγεία του 
ανκρϊπινου 
οργανιςμοφ: 
ιςορροπία ιόντων 
καλίου-νατρίου, ιόντα 
ςιδιρου-
αιμοςφαιρίνθ, ιόντα 
αςβεςτίου ςτθν 
ενδυνάμωςθ των 
οςτϊν (οςτεοπενία-
οςτεοπόρωςθ) β) 
ςτουσ φυτικοφσ 
οργανιςμοφσ: ιόντα 
μαγνθςίου-
χλωροφφλλθ (Θ 
Χθμεία αλλιϊσ). 

 Αναγνωρίηουν τον 
ρόλο που παίηουν τα 
χθμικά ςτοιχεία του 
οργανιςμοφ ςτθ 
διατιρθςθ τθσ υγείασ 
(Θ Χθμεία αλλιϊσ). 

 Διερευνοφμε 
βιβλιογραφικά και 
παρουςιάηουμε εργαςίεσ με 
κζματα: 
α) Τα ιόντα K

+
, Na

+
 και ο 

ρόλοσ τουσ ςτο νευρικό μασ 
ςφςτθμα. 
β) Αςβζςτιο: οςτεοπόρωςθ, 
οςτεοπενία. 
γ) Αιμοςφαιρίνθ, 
χλωροφφλλθ: μόρια 
ςθμαντικά για τουσ 
οργανιςμοφσ – θ ςφνδεςι 
τουσ με ιόντα Fe

+2
 και Mg

+2
, 

αντίςτοιχα. 

Η 
περιοδικότητα 
των ιδιοτήτων 
των χημικϊν 
ςτοιχείων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Περιοδικόσ Πίνακασ 

3.1 Από τθν ιςτορία τθσ 
Χθμείασ: Ρροςπάκειεσ 
ταξινόμθςθσ των 
ςτοιχείων, ιςτορικζσ 
επιτυχίεσ και αποτυχίεσ  

 Ρεριγράφουν τισ 
προςπάκειεσ 
ταξινόμθςθσ των 
ςτοιχείων. 

 Διερευνοφν τθν 
αιτία τθσ αλλαγισ 
κάκε φορά του 
κριτθρίου 
ταξινόμθςθσ. 

 Μελετοφμε τθν ιςτορία τθσ 
Χθμείασ μζςα από επιτυχίεσ 
και αποτυχίεσ: από τον 
Döbereiner ςτον Mendeleev – 
κειμενικι διερεφνθςθ. 

3.2 Ρεριγραφι του 
Ρεριοδικοφ Ρίνακα –
ομάδεσ, περίοδοι 

 Ρεριγράφουν τθ 
ςφγχρονθ μορφι του 
Ρεριοδικοφ Ρίνακα – 
ομάδεσ, περίοδοι. 

 Ρροςπακοφμε να κάνουμε 
ομαδοποιιςεισ 
αναπαριςτϊντασ τον 
Mendeleev, με βάςθ κάρτεσ 
των είκοςι πρϊτων ςτοιχείων 
που περιζχουν πλθροφορίεσ 
για τισ ιδιότθτεσ των 
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Η 
περιοδικότητα 
των ιδιοτήτων 
των χημικϊν 
ςτοιχείων 

ςτοιχείων (ενδεικτικό ςενάριο 
ςτον Οδθγό του 
Εκπαιδευτικοφ) 

3.3 Θ περιοδικότθτα 
των ιδιοτιτων των 
ςτοιχείων 
α) Νόμοσ τθσ 
περιοδικότθτασ και 
δομι των ςτοιχείων, τα 
θλεκτρόνια τθσ 
εξωτερικισ ςτιβάδασ 
β) Θ δυναμικι τθσ 
πρόβλεψθσ ςτον 
Ρεριοδικό Ρίνακα 

 Διατυπϊνουν με 
παραδείγματα τον 
νόμο τθσ 
περιοδικότθτασ των 
ιδιοτιτων των 
ςτοιχείων (οι φυςικζσ 
και χθμικζσ ιδιότθτεσ 
είναι περιοδικι 
ςυνάρτθςθ του 
ατομικοφ αρικμοφ) 
και τον εφαρμόηουν 
ςτθν κατάταξθ των 
ςτοιχείων. 

 Ερμθνεφουν τον 
νόμο τθσ 
περιοδικότθτασ με 
βάςθ τθ δομι τθσ 
εξωτερικισ ςτιβάδασ 
των ςτοιχείων μζςα 
από παραδείγματα: οι 
ομάδεσ 1, 2, 17 και 
18. 

 Δ2.Γ Κειμενική 
διερευνητική δραςτηριότητα 
(ςτον Οδηγό του 
Εκπαιδευτικοφ): «Διαβάςτε 
το παρακάτω άρκρο» – 
γνωριμία με τα ςτοιχεία του 
Ρεριοδικοφ Ρίνακα 
(ταξινόμθςθ και 
πλθροφορίεσ). 

 Καλλιεργοφν κετικι 
ςτάςθ απζναντι ςτισ 
κλαςικζσ ςπουδζσ με 
αφορμι τθν επίδραςθ 
τθσ ελλθνικισ 
γλϊςςασ ςτθ διεκνι 
χθμικι ονοματολογία 
(Θ Χθμεία αλλιϊσ). 

 Ερευνοφμε τθ ςθμαςία των 
ονομάτων των ςτοιχείων: 
κειμενικι και διαδικτυακι 
διερεφνθςθ. 

 Εντοπίηουν τθ 
δυναμικι πρόβλεψθσ 
του Ρεριοδικοφ 
Ρίνακα μζςα από τισ 
προβλζψεισ του 
Mendeleev – Γάλλιο 
(Ga), Γερμάνιο (Ge). 

 Μικροί ερευνθτζσ: 
ςυμπλθρϊνουμε κενζσ κζςεισ 
ςε «ελλιπι» Ρεριοδικό 
Ρίνακα με βάςθ τισ ιδιότθτεσ 
ςτοιχείων που «μόλισ 
ανακαλφφκθκαν». 

 Ρροβλζπουν 
ιδιότθτεσ ςτοιχείων 
με βάςθ τθ κζςθ τουσ 
ςτον Ρεριοδικό 
Ρίνακα μζςα από 
ςυγκεκριμζνα 
παραδείγματα – 
ομάδεσ 1, 2, 17 και 18 
(Εμβάκυνςθ). 

 Μικροί ερευνθτζσ: 
προβλζπουμε τισ ιδιότθτεσ 
ςτοιχείων «που δεν ζχουν 
ακόμθ ανακαλυφκεί»: 

 Με αφορμι τισ ιδιότθτεσ 
ςτοιχείου (ςτερεό, μαλακό, 
αντιδρά ζντονα με το νερό, 
ζχει μεταλλικι λάμψθ ςε 
πρόςφατθ τομι, οξειδϊνεται 
εφκολα ςτον αζρα) το 
ταξινομοφμε ςτον Ρεριοδικό 
Ρίνακα και προβλζπουμε και 
άλλεσ ιδιότθτζσ του (για 
παράδειγμα πϊσ κα το 
αποκθκεφςουμε, με ποια 
ςτοιχεία αντιδρά χθμικά, 
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πικανό χθμικό τφπο 
οξειδίου). 
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4. Ενϊςεισ του Άνθρακα. Οργανική Χημεία 

4.1 Άνκρακασ: ζνα 
ςτοιχείο αλλά πόςεσ 
ενϊςεισ;  
α) Τι είναι θ Οργανικι 
Χθμεία: ςφντομθ 
ιςτορία – εξαιρετικά 
μεγάλθ επίδραςθ, θ 
ςυμβατικότθτα του 
όρου 
β) Ενϊςεισ του 
άνκρακα: ζνα ςτοιχείο 
εκατομμφρια ενϊςεισ –
ανάγκθ για ταξινόμθςθ 

α) τα είδθ τθσ 
ανκρακικισ αλυςίδασ 
β) ονομαςία των 
κορεςμζνων 
υδρογονανκράκων με 
ευκφγραμμθ αλυςίδα 
με ζνα ζωσ οκτϊ 
άτομα άνκρακα 

 Διακρίνουν τθ 
ςυμβατικότθτα του 
όρου Οργανικι 
Χθμεία ςε ςχζςθ με 
τθν αρχικι του 
ςθμαςία και τθν 
ανάγκθ διατιρθςισ 
του, εξαιτίασ τθσ 
μεγάλθσ ποικιλίασ 
των οργανικϊν 
ενϊςεων. 

 Διακρίνουν 
οργανικζσ από 
ανόργανεσ ενϊςεισ. 

 Διερευνοφμε τθν ιςτορία 
τθσ Οργανικισ Χθμείασ – 
κειμενικι διερεφνθςθ. 
 

 Από τθ Χθμεία των 
ηωντανϊν οργανιςμϊν ςτθ 
Χθμεία τθσ κακθμερινισ μασ 
ηωισ: 
– Διερευνοφμε πόςεσ 
οργανικζσ ενϊςεισ 
χρθςιμοποιιςαμε κατά τθ 
διάρκεια ενόσ 24ϊρου. 

 Ρροςδιορίηουν τθν 
Οργανικι Χθμεία ωσ 
τθ Χθμεία των 
ενϊςεων του 
άνκρακα και 
αναφζρουν τισ 
εξαιρζςεισ, τισ οποίεσ 
μελετά θ Ανόργανθ. 

 Διαπιςτϊνουν με 
επίδειξθ κατάλλθλων 
βιντεοςκοπθμζνων 
πειραμάτων, τθν 
φπαρξθ άνκρακα με 
τθν απανκράκωςθ 
οργανικϊν ενϊςεων. 

 Π3.Γ Πειραματική 
δραςτηριότητα (ςτο Βιβλίο 
του Μαθητή): Διαπιςτϊνουμε 
πειραματικά τθν παρουςία 
άνκρακα ςε οργανικζσ 
ενϊςεισ επιδεικνφοντασ με τθ 
βοικεια βιντεοςκοπθμζνων 
πειραμάτων: 
α) τθν καφςθ του ξφλου 
β) τθν επίδραςθ κειικοφ 
οξζοσ ςε ηάχαρθ. 

 Διακρίνουν τθν 
ανάγκθ τθσ 
ταξινόμθςθσ για τθ 
μελζτθ των ενϊςεων 
τθσ Οργανικισ 
Χθμείασ. 

 Αναφζρουν ωσ ζνα 
από τα κριτιρια 
ταξινόμθςθσ 
οργανικϊν ενϊςεων 
τον τρόπο ςφνδεςθσ 
των ατόμων του 
άνκρακα ςτο μόριο 
των ενϊςεων. 

 Διαμορφϊνουμε κριτιρια 
για τθν ομαδοποίθςθ 
ςυγκεκριμζνων οργανικϊν 
ενϊςεων και τα ςυγκρίνουμε 
με εκείνα που τελικά 
αποφαςίςτθκαν για τθν 
ταξινόμθςθ των οργανικϊν 
ενϊςεων. 

 Διερευνοφμε με μοντζλα 
χθμικϊν μορίων αλυςίδεσ 
πζντε και ζξι ατόμων 
άνκρακα, (άκυκλεσ –με 
ευκφγραμμθ ι/και 
διακλαδιςμζνθ αλυςίδα– και 
κυκλικζσ ενϊςεισ άνκρακα). 

 Διερευνοφμε με μοντζλα 
χθμικϊν μορίων τουσ 
διαφορετικοφσ τρόπουσ 
ςφνδεςθσ των ατόμων του 
άνκρακα μεταξφ τουσ μζςα 
από ςυγκεκριμζνα 
παραδείγματα 

 Ορίηουν τουσ 
υδρογονάνκρακεσ ωσ 

 Καταςκευάηουμε με 
μοντζλα χθμικϊν μορίων τα 



Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΑνάπηςξηΑνθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
 ΠΟΤΓΩΝ

42 |   Χημεία Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου 

 

 

Μεταβολζσ 
φλησ και 
ενζργειασ: Οι 
χημικζσ 
αντιδράςεισ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

τισ οργανικζσ ενϊςεισ 
που αποτελοφνται 
από άνκρακα και 
υδρογόνο. 

 Ταξινομοφν τουσ 
υδρογονάνκρακεσ με 
κριτιριο τον τρόπο 
ςφνδεςθσ των ατόμων 
του άνκρακα ςε 
ευκφγραμμουσ και 
διακλαδιςμζνουσ, 
κυκλικοφσ και 
άκυκλουσ με 
παραδείγματα 
(οκτάνιο-εξάνιο). 

 Ονομάηουν τουσ 
ευκφγραμμουσ 
κορεςμζνουσ 
υδρογονάνκρακεσ με 
ζνα ζωσ οκτϊ άτομα 
άνκρακα. 

μόρια των κορεςμζνων 
υδρογονανκράκων με 
ευκφγραμμθ αλυςίδα από 1 
μζχρι και 8 άτομα άνκρακα. 

4.2 Οι ενϊςεισ του 
άνκρακα ωσ καφςιμα  
α) Οι υδρογονάνκρακεσ 
και θ καφςθ: μια πολφ 
ςθμαντικι χθμικι 
αντίδραςθ για τθν 
εκμετάλλευςθ τθσ 
ενζργειασ που 
περικλείεται ςε χθμικζσ 
ουςίεσ  
Τζλεια και ατελισ 
καφςθ – Χθμικζσ 
εξιςϊςεισ καφςθσ 
β) Το πετρζλαιο – 
ιδιαίτερα πολφτιμο για 
να το καίμε 
Ο ςχθματιςμόσ 
κοιταςμάτων 
πετρελαίου και 
φυςικοφ αερίου 
Τα προϊόντα τθσ 
επεξεργαςίασ του 
αργοφ (ακάκαρτου) 
πετρελαίου 
γ) Φυςικό αζριο και 
υγραζριο: τα καφςιμα 
του μζλλοντοσ; 

 Διακρίνουν τθν 
τζλεια από τθν ατελι 
καφςθ και τισ 
περιγράφουν με 
εξιςϊςεισ για τον 
άνκρακα και το 
βουτάνιο. 

 Διερευνοφν 
πειραματικά τθν 
τζλεια και τθν ατελι 
καφςθ βουτανίου 
ι/και παραφίνθσ και 
ανιχνεφουν από τα 
προϊόντα το CO2 και 
τθν αικάλθ. 

 Π4.Γ Πειραματική 
δραςτηριότητα (ςτο Βιβλίο 
του Μαθητή): Διερευνοφμε 
πειραματικά τθν τζλεια και 
τθν ατελι καφςθ βουτανίου 
ι/και παραφίνθσ και 
ανιχνεφουμε από τα προϊόντα 
το CO2 και τθν αικάλθ. 

 Τθροφν κανόνεσ 
αςφαλείασ ςχετικά με 
τθ χριςθ καυςίμων. 

 Δ3.Γ Πειραματική 
διερευνητική δραςτηριότητα 
(ςτον Οδηγό του 
Εκπαιδευτικοφ): Οι δρόμοι 
τθσ φωτιάσ/καφςθ, καφςιμα. 

 Διερευνοφν τισ 
επιπτϊςεισ ςτθν 
υγεία των προϊόντων 
τθσ ατελοφσ καφςθσ 
των ενϊςεων του 
άνκρακα. 

 Διερευνοφμε τισ 
επιπτϊςεισ τθσ ατελοφσ 
καφςθσ ςτθν υγεία: Ο 
ςιωπθλόσ εχκρόσ –κειμενικι 
διερεφνθςθ για το μονοξείδιο 
του άνκρακα. 

 Εξθγοφν τον ρόλο 
του καταλυτικοφ 
μετατροπζα ςτα 
αυτοκίνθτα ςχετικά 
με τθ μετατροπι του 
μονοξειδίου του 
άνκρακα ςε διοξείδιο 
(Εμβάκυνςθ). 

 Διερευνοφμε πϊσ 
εξουδετερϊνεται ο 
«ςιωπθλόσ εχκρόσ», το 
μονοξείδιο του άνκρακα, ςτα 
καυςαζρια των αυτοκινιτων. 

 Συμπλθρϊνουν τισ  Διερευνοφμε, με μοντζλα 
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χθμικζσ εξιςϊςεισ 
καφςθσ για τουσ 
κορεςμζνουσ 
υδρογονάνκρακεσ 
που αποτελοφνται 
από 1 ζωσ 8 άτομα 
άνκρακα. 

χθμικϊν μορίων, αντιδράςεισ 
καφςθσ κορεςμζνων 
υδρογονανκράκων με 
ευκφγραμμθ αλυςίδα από 1 
μζχρι και 8 άτομα άνκρακα. 

 Ρεριγράφουν τον 
τρόπο ςχθματιςμοφ 
κοιταςμάτων 
πετρελαίου και 
φυςικοφ αερίου. 

 Διερευνοφμε τον τρόπο 
ςχθματιςμοφ κοιταςμάτων 
πετρελαίου και φυςικοφ 
αερίου μζςα από 
διαδραςτικζσ 
αναπαραςτάςεισ. 

 Ρεριγράφουν τον 
τρόπο διαχωριςμοφ 
του αργοφ 
πετρελαίου ςτα 
ςυςτατικά του με 
κλαςματικι 
απόςταξθ. 

 Διερευνοφμε τον τρόπο 
διαχωριςμοφ του αργοφ 
πετρελαίου ςτα ςυςτατικά 
του και τθ δυνατότθτα 
περαιτζρω επεξεργαςίασ τουσ 
(π.χ. πυρόλυςθ) μζςα από 
διαδραςτικζσ 
αναπαραςτάςεισ. 

 Αναφζρουν το 
μεκάνιο ωσ κφριο 
ςυςτατικό του 
φυςικοφ αερίου. 

 Ρροςδιορίηουν τθ 
ςφςταςθ του 
υγραερίου ωσ μείγμα 
υδρογονανκράκων, 
με κφρια ςυςτατικά 
το προπάνιο και το 
βουτάνιο. 

 Διερευνοφμε 
βιβλιογραφικά τθ ςθμαςία 
των όρων: φυςικό αζριο – 
υγραζριο (ςφςταςθ, χριςεισ). 

 Διερευνοφμε τθ ςχζςθ που 
ζχει θ αςφάλεια των 
ανκρακωρφχων (λειτουργία 
τθσ λάμπασ του Davy) με τθν 
ολυμπιακι φλόγα 
(τεχνολογία λειτουργίασ τθσ 
ςτουσ Ολυμπιακοφσ του 
Σίδνεϊ, τθσ Ακινασ, του 
Ρεκίνου, του Τορίνο και του 
Βανκοφβερ) (Θ Χθμεία 
αλλιϊσ). 

 Διερευνοφμε ιδιότθτεσ του 
μεκανίου μζςα από τθ 
λογοτεχνία (διακεματικι 
προςζγγιςθ): Οι «Μαφρεσ 
Ινδίεσ» του Ι. Βερν, 
μελετϊντασ και το 
πρωτότυπο κείμενο ςτα 
αγγλικά και γαλλικά. (Θ 
Χθμεία αλλιϊσ) 

 Αναγνωρίηουν τθν 
αξιοποίθςθ οικιακϊν 
αποβλιτων για τθν 
παραγωγι μεκανίου 
(κυκλικι οικονομία) 
(Θ Χθμεία αλλιϊσ). 

 Δ4.Γ Κειμενική 
διερευνητική δραςτηριότητα 
(ςτον Οδηγό του 
Εκπαιδευτικοφ): 
«Bio-Bug»/Καφςθ μεκανίου – 
αξιοποίθςθ αποβλιτων. 

 Συγκρίνουν τα 
πλεονεκτιματα και τα 
μειονεκτιματα τθσ 
χριςθσ του 
πετρελαίου, του 

 Διερευνοφμε και 
ςυηθτοφμε με επιχειριματα 
για τα πλεονεκτιματα και τα 
μειονεκτιματα τθσ χριςθσ 
διαφόρων καυςίμων: 
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φυςικοφ αερίου και 
του υγραερίου ωσ 
καυςίμων (Θ Χθμεία 
αλλιϊσ). 

 Συγκρίνουν τα 
πλεονεκτιματα και τα 
μειονεκτιματα από 
τθν αξιοποίθςθ 
άλλων μορφϊν 
ενζργειασ, π.χ. 
αιολικισ ενζργειασ ςε 
ςχζςθ με τθ χριςθ 
καυςίμων, ενζργεια 
από τθ χριςθ 
φυςικοφ αερίου (Θ 
Χθμεία αλλιϊσ). 

 Τθροφν κριτικι 
ςτάςθ απζναντι ςτθν 
αλόγιςτθ χριςθ των 
προϊόντων του 
πετρελαίου (Θ Χθμεία 
αλλιϊσ). 

φυςικοφ αερίου, υγραερίου, 
βενηίνθσ, πετρελαίου. 

4.3 Οι ενϊςεισ του 
άνκρακα ωσ πρϊτεσ 
φλεσ 
α) Ρετροχθμικά: 
κοινωνία, ενζργεια, 
περιβάλλον 
β) Ο πολυμεριςμόσ: μια 
πολφ ςθμαντικι χθμικι 
αντίδραςθ για τθ 
δθμιουργία 
εκατοντάδων ειδϊν 
κακθμερινισ χριςθσ με 
ςυγκεκριμζνεσ 
ιδιότθτεσ – πλαςτικά 

 Αναγνωρίηουν τθ 
μεγάλθ προςφορά 
τθσ χθμικισ 
βιομθχανίασ ςε 
προϊόντα 
κακθμερινισ χριςθσ. 

 Διερευνοφμε και 
καταγράφουμε ςε πίνακα τα 
προϊόντα τθσ κλαςματικισ 
απόςταξθσ του πετρελαίου 
και τισ κφριεσ χριςεισ τουσ 
μζςα από τθν επικαιρότθτα: 
ειδιςεισ, διαφθμίςεισ, 
προϊόντα ςτθν αγορά. 

 Αναφζρουν 
προϊόντα 
κακθμερινισ ηωισ 
που προζρχονται από 
πετρζλαιο 
(πετροχθμικά 
προϊόντα). 

 Διερευνοφμε πόςα 
προϊόντα παράγωγα του 
πετρελαίου και του φυςικοφ 
αερίου υπάρχουν ςτο ςπίτι 
μασ. 

 Ρεριγράφουν τον 
πολυμεριςμό ωσ 
μθχανιςμό 
ςχθματιςμοφ 
μεγάλων μορίων –
πολυμερϊν-
μακρομορίων– από τθ 
ςυνζνωςθ μικρϊν 
μορίων – μονομερι. 

 Μελετοφμε με τθ βοικεια 
προςομοίωςθσ τον 
πολυμεριςμό ωσ γενικό 
μθχανιςμό δθμιουργίασ 
μακρομορίων από τθ 
ςυνζνωςθ μικρϊν μορίων – 
μονομερι. 

 Απομονϊνουν 
πολυμερι από 
φυςικά προϊόντα (π.χ. 
καηεΐνθ από γάλα, 
γλουτζνθ από αλεφρι) 
κατά τθ διάρκεια 
πειραματικισ 
δραςτθριότθτασ ςτο 
εργαςτιριο 
(Εμβάκυνςθ.) 

 Π5.Γ Πειραματική 
δραςτηριότητα (ςτο Βιβλίο 
του Μαθητή): Απομόνωςθ 
πολυμεροφσ από φυςικό 
προϊόν – καηεΐνθ από γάλα. 
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 Διερευνοφν τθ 
ςχζςθ των ιδιοτιτων 
των πολυμερϊν με τισ 
χριςεισ τουσ. 

 Ρροςδιορίηουν τθ 
ςχζςθ των πλαςτικϊν 
με τα πολυμερι. 

 Μελετοφμε τα 
ςθμαντικότερα πολυμερι: 
HDPE, LDPE, PP, PVC, PET και 
PS –τα μεγάλα «6»– ωσ προσ 
τισ χριςεισ τουσ ςε 
ςυνδυαςμό με τισ ιδιότθτζσ 
τουσ. 

 Συλλζγουμε διάφορα 
πλαςτικά προϊόντα 
κακθμερινισ χριςεωσ και τα 
ταξινομοφμε με βάςθ τθ 
ςφςταςι τουσ – αναφορά 
ςτουσ κωδικοφσ 
ανακφκλωςθσ.  

 Διερευνοφμε πειραματικά 
τθν ταυτοποίθςθ πλαςτικϊν 
ςυγκεκριμζνθσ ςφςταςθσ. 
(ενδεικτικό ςενάριο ςτον 
Οδθγό του Εκπαιδευτικοφ) 

 Διερευνοφν 
πλεονεκτιματα και 
μειονεκτιματα τθσ 
χριςθσ πλαςτικϊν 
κατά τθ διάρκεια 
πειραματικισ 
δραςτθριότθτασ ςτο 
εργαςτιριο. 

 Π6.Γ Πειραματική 
δραςτηριότητα (ςτο Βιβλίο 
του Μαθητή): Συγκρίνουμε 
τα πλεονεκτιματα και 
μειονεκτιματα τθσ χριςθσ: 
α) Ρλαςτικό ι γυάλινο 
ποτιρι; 
β) Ρλαςτικι ι χάρτινθ 
ςυςκευαςία; 
γ) Βαμβακερό ι «ςυνκετικό» 
μπλουηάκι; 
δ) Μεταλλικι, ξφλινθ ι 
πλαςτικι καρζκλα;  

 Δ5.Γ Πειραματική 
διερευνητική δραςτηριότητα 
(ςτον Οδηγό του 
Εκπαιδευτικοφ): 
Ραραςκευάηουμε πλαςτικό 
από άμυλο. 

 Αναηθτοφν 
βιβλιογραφικά 
μελζτεσ για τθ 
ρφπανςθ από τα 
μικροπλαςτικά (Θ 
Χθμεία αλλιϊσ). 

 Διερευνοφμε 
βιβλιογραφικά: 
«Μικροπλαςτικά, μεγάλα 
προβλιματα;». 

4.4 Ενϊςεισ του 
άνκρακα με 
ενδιαφζρον 
α) Αικανόλθ: 
παραςκευι από 
ηφμωςθ – διαλυτικι 
ικανότθτα – καφςθ – 
αςφάλεια – εκιςμόσ 
β) Οι οργανικζσ ενϊςεισ 
ςτουσ ηωντανοφσ 
οργανιςμοφσ: 
πρωτεΐνεσ– 

 Διερευνοφν τθν 
παραςκευι τθσ 
αικανόλθσ με ηφμωςθ 
ςακχαροφχων 
διαλυμάτων (π.χ. 
ςταφίδεσ ςε νερό, 
μοφςτοσ), τθ 
διαλυτικι τθσ 
ικανότθτα ςτο νερό 
και τθν καφςθ τθσ, 
κατά τθ διάρκεια 
πειραματικισ 

 Π7α.Γ Πειραματική 
δραςτηριότητα (ςτο Βιβλίο 
του Μαθητή): Διερευνοφμε 
πειραματικά τθ ηφμωςθ τθσ 
ηάχαρθσ με τθ βοικεια 
μαγιάσ και ανιχνεφουμε τα 
προϊόντα. 

 Δ6.Γ Διερευνητική 
δραςτηριότητα (ςτον Οδηγό 
του Εκπαιδευτικοφ): 
Αικανόλθ, Νερό που 
……καίει!!. 
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υδατάνκρακεσ – λίπθ 
και ζλαια 

δραςτθριότθτασ ςτο 
εργαςτιριο. 

 Π7β.Γ Πειραματική 
δραςτηριότητα (ςτο Βιβλίο 
του Μαθητή): Διερευνοφμε 
πειραματικά ποιοσ διαλφτθσ 
ανάμεςα ςτο νερό, τθν 
αικανόλθ και τθ βενηίνθ είναι 
καταλλθλότεροσ για τθ 
διάλυςθ ςυγκεκριμζνων 
οργανικϊν ενϊςεων: 
ςπορζλαιο, χρωςτικι, αλάτι, 
ηάχαρθ. 

 Ραρακολουκοφμε πείραμα 
επίδειξθσ για τθν καφςθ τθσ 
αικανόλθσ. 

 Δ7.Γ Διερευνητική 
δραςτηριότητα (ςτον Οδηγό 
του Εκπαιδευτικοφ): Καφςθ 
Αικανόλθσ, Φλόγεσ ςτθν 
κουηίνα!!! 

 Τθροφν τουσ 
κανόνεσ αςφαλείασ 
που ςχετίηονται με τθ 
χριςθ και τθν καφςθ 
τθσ αικανόλθσ. 

 Ρεριγράφουν τθ 
χθμικι εξίςωςθ τθσ 
καφςθσ τθσ 
αικανόλθσ 
(Εμβάκυνςθ). 

 Αικανόλθ και πθγζσ 
κερμότθτασ: ερευνοφμε τισ 
ιδιότθτεσ τθσ αικανόλθσ μζςα 
από φφλλο δεδομζνων 
αςφαλείασ. 

 Αναφζρουν τθ 
δράςθ τθσ αικανόλθσ 
ςτον οργανιςμό και 
τα αποτελζςματα από 
τθν κατάχρθςι τθσ (Θ 
Χθμεία αλλιϊσ). 

 Καλλιεργοφν 
ορκολογικι και 
υπεφκυνθ ςτάςθ 
απζναντι ςτθν 
κατανάλωςθ ποτϊν 
(Θ Χθμεία αλλιϊσ). 

 Διερευνοφμε τθν επίδραςθ 
τθσ αλκοόλθσ ςτον 
ανκρϊπινο οργανιςμό. 

 Αναηθτοφμε πλθροφορίεσ 
για τθν επίδραςθ 
νοκευμζνων αλκοολοφχων 
ποτϊν ςτθν υγεία. 

 Καλλιεργοφν κετικι 
ςτάςθ απζναντι ςτισ 
Φυςικζσ Επιςτιμεσ 
και τθ Χθμεία 
ειδικότερα, 
καταγράφοντασ τθ 
ςθμαςία τθσ μελζτθσ 
τθσ δομισ και των 
ιδιοτιτων των 
οργανικϊν ενϊςεων 
που ςυναντϊνται 
ςτουσ ζμβιουσ 
οργανιςμοφσ 
(Εμβάκυνςθ). 

 Αναφζρουν τισ τρεισ 

 Ανιχνεφουμε τθν παρουςία 
αηϊτου όταν καίγεται 
μάλλινο φφαςμα (πείραμα 
επίδειξθσ). 

 Δ8.Γ Διερευνητική 
δραςτηριότητα (ςτον Οδηγό 
του Εκπαιδευτικοφ): 
Γαλάκτωμα-
Γαλακτωματοποιθτζσ. 
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μεγάλεσ ομάδεσ των 
οργανικϊν ενϊςεων 
ςτουσ ηωντανοφσ 
οργανιςμοφσ:  

 α) πρωτεΐνεσ ωσ 
αηωτοφχεσ οργανικζσ 
ενϊςεισ, κακοριςτικζσ 
για τθν ανάπτυξθ και 
αναπαραγωγι των 
οργανιςμϊν. 

 β) υδατάνκρακεσ 
ωσ πθγι ενζργειασ, 
και ερμθνεφουν τθν 
ονομαςία με βάςθ τθ 
ςφςταςι τουσ. 

 γ) λιπίδια ωσ 
ταμιευτιρεσ 
ενζργειασ και μόρια 
με «υδρόφοβα» και 
«υδρόφιλα» άκρα – ο 
ρόλοσ τουσ ςτθ 
ςτακεροποίθςθ 
κυτταρικϊν δομϊν 
(Εμβάκυνςθ). 

Μεταβολζσ 
φλησ και 
ενζργειασ: Οι 
χημικζσ 
αντιδράςεισ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. τοιχεία και χημικζσ ενϊςεισ με ιδιαίτερο ενδιαφζρον 

5.1 Οξζα.  
α) Ροιεσ είναι οι γενικζσ 
κοινζσ ιδιότθτεσ των 
οξζων; 
β) Ροφ ςυναντϊ οξζα 
ςτθν κακθμερινι μου 
ηωι; 
γ) Κανόνεσ αςφαλείασ 
κατά τθ χριςθ οξζων. 
δ) Από τα φαινόμενα 
ςτθ δομι – Τα οξζα 
ςφμφωνα με τον 
Arrhenius 

 Διαπιςτϊνουν κατά 
τθ διάρκεια 
πειραματικισ 
δραςτθριότθτασ ςτο 
εργαςτιριο ότι ο όροσ 
«οξφ» ορίηει 
ςυγκεκριμζνθ χθμικι 
ςυμπεριφορά: Τα 
οξζα: 
α) αντιδροφν με 
χθμικζσ ουςίεσ που 
χαρακτθρίηονται 
ανκρακικά άλατα 
(ςόδα φαγθτοφ, 
εναποκζςεισ ςτερεοφ 
ςτθν καφετιζρα, 
μαρμαρόςκονθ, 
κζλυφοσ αυγοφ) και 
ελευκερϊνουν 
διοξείδιο του 
άνκρακα. 
β) αντιδροφν με 
οριςμζνα μζταλλα: 
Zn, Fe, Mg και 
ελευκερϊνουν 
μοριακό υδρογόνο. 
γ) αλλάηουν το χρϊμα 
ουςιϊν που 
χαρακτθρίηονται 
«δείκτεσ», όπωσ για 
παράδειγμα 

 Ρ8.Γ Ρειραματικι 
δραςτθριότθτα (ςτο Βιβλίο 
του Μακθτι): Διερευνοφμε 
πειραματικά τισ κοινζσ 
ιδιότθτεσ του κφριου 
ςυςτατικοφ του ξιδιοφ, του 
λεμονιοφ, ενόσ κακαριςτικοφ 
για τα άλατα: 
α) όταν επιδράςουν ςτα 
«άλατα» τθσ καφετιζρασ ι 
ςτθ μαγειρικι ςόδα, και 
ανιχνεφουμε το αζριο με 
διάλυμα αςβεςτόνερου. 
β) όταν επιδράςουν ςτο 
λεπτό ςφρμα κουηίνασ ι ςε 
ρινίςματα ςιδιρου, και 
ανιχνεφουμε το αζριο. 
γ) όταν επιδράςουν ςτο τςάι. 
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εκχφλιςμα κόκκινου 
λάχανου, χυμόσ από 
παντηάρια, τςάι κ.λπ. 

 Αναγνωρίηουν ότι οι 
δείκτεσ είναι 
χρωςτικζσ οι οποίεσ 
αλλάηουν χρϊμα όταν 
προςκζςουμε οξφ. 

 Αναφζρουν 
προϊόντα 
κακθμερινισ χριςθσ 
που περιζχουν οξζα: 
ξίδι, λεμόνι, αςπιρίνθ, 
«ξινό» 
ηαχαροπλαςτικισ, 
υδροχλωρικό οξφ, 
κακαριςτικό αλάτων 
μπάνιου. 

 Καταγράφουμε τθν 
παρουςία οξζων ςε 
ςυςκευαςίεσ προϊόντων που 
χρθςιμοποιοφνται ωσ 
απορρυπαντικά, ςτθ 
μαγειρικι/ηαχαροπλαςτικι. 

 Αναγνωρίηουν 
οριςμζνα οξζα που 
χρθςιμοποιοφνται ςτο 
εργαςτιριο: HCl, 
HNO3, H2SO4. 

 Διατυπϊνουν και 
εφαρμόηουν τουσ 
κανόνεσ αςφαλείασ 
που απαιτοφνται κατά 
τον χειριςμό ουςιϊν 
που περιζχουν ωσ 
δραςτικά ςυςτατικά 
οξζα. 

 Διερευνοφμε τισ ετικζτεσ 
ςε ςυςκευαςίεσ προϊόντων 
ι/και χθμικϊν ουςιϊν –
μπαταρίεσ μολφβδου, 
κακαριςτικά μπάνιου–και τα 
δελτία δεδομζνων αςφαλείασ 
που αναφζρονται ςε οξζα και 
καταγράφουμε τουσ κανόνεσ 
αςφαλείασ που 
υποδεικνφονται ωσ 
απαραίτθτοι κατά τον 
χειριςμό τουσ. 

 Αποδίδουν τισ 
χαρακτθριςτικζσ 
ιδιότθτεσ των οξζων 
ςτο κατιόν υδρογόνου 
(Θ

+
) που ςχθματίηεται 

ςε υδατικά 
διαλφματα (ςφμφωνα 
με τον Arrhenius). 

 Καλλιεργοφν 
κριτικι ςτάςθ 
απζναντι ςε κεωρίεσ 
που διατυπϊκθκαν 
και προςδιορίηουν 
τουσ τρόπουσ ελζγχου 
τθσ ορκότθτάσ τουσ. 

 Γράφουν τθ χθμικι 
εξίςωςθ ιοντιςμοφ 
για το HCl. 

 Διερευνοφμε τισ 
«περιπζτειεσ» του όρου 
«οξφ» από τον Lavoisier ςτον 
Arrhenius: με αφορμι τθν 
ιςτορία διατυπϊνουμε 
κρίςεισ για λανκαςμζνεσ 
ερμθνείεσ που δόκθκαν από 
επιςτιμονεσ για τθ 
ςυμπεριφορά χθμικϊν 
ουςιϊν (οξφ = κοφτερό για τθ 
γλϊςςα). 

 Διερευνοφν ςτο 
εργαςτιριο – 
ανιχνεφουν– με 
κατάλλθλα πειράματα 
ανοιχτισ διερεφνθςθσ 
αν μια άγνωςτθ ουςία 
ζχει χαρακτθριςτικζσ 

 Ρ9.Γ Ρειραματικι 
δραςτθριότθτα (ςτο Βιβλίο 
του Μακθτι): Ανιχνεφουν με 
κατάλλθλα πειράματα 
ανοιχτισ διερεφνθςθσ αν μια 
ουςία ζχει χαρακτθριςτικζσ 
ιδιότθτεσ των οξζων. 
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ιδιότθτεσ των οξζων.  Δ9.Γ Πειραματική 
διερευνητική δραςτηριότητα 
(ςτον Οδηγό του 
Εκπαιδευτικοφ): Ιδιότθτεσ 
Οξζων, Τα παςχαλινά 
κουλουράκια. 
(ενδεικτικό ςενάριο ςτον 
οδθγό του Εκπαιδευτικοφ) 

5.2 Οι βάςεισ 
α) Ροιεσ είναι οι γενικζσ 
κοινζσ ιδιότθτεσ των 
βάςεων; 
β) Ροφ ςυναντϊ βάςεισ 
ςτθν κακθμερινι μου 
ηωι; 
γ) Κανόνεσ αςφαλείασ 
κατά τθ χριςθ βάςεων. 
δ) Από τα φαινόμενα 
ςτθ δομι – Οι βάςεισ 
ςφμφωνα με τον 
Arrhenius. 
ε) Ανίχνευςθ CO2 με 
διάλυμα αςβεςτόνερου 

 Διαπιςτϊνουν κατά 
τθ διάρκεια 
πειραματικισ 
δραςτθριότθτασ ςτο 
εργαςτιριο ότι ο όροσ 
«βάςθ» ορίηει 
ςυγκεκριμζνθ χθμικι 
ςυμπεριφορά: Οι 
βάςεισ: 
α) αλλάηουν το χρϊμα 
ουςιϊν που 
χαρακτθρίηονται 
«δείκτεσ», όπωσ για 
παράδειγμα 
εκχφλιςμα κόκκινου 
λάχανου, χυμόσ από 
παντηάρια, τςάι 
β) αντιδροφν με 
λιπαρζσ ουςίεσ. 

 Π10.Γ Πειραματική 
δραςτηριότητα (ςτο Βιβλίο 
του Μαθητή): Διερευνοφμε 
πειραματικά τισ κοινζσ 
ιδιότθτεσ του κφριου 
ςυςτατικοφ του κακαριςτικοφ 
για τηάμια, του 
απορρυπαντικοφ για 
κακαριςμό φοφρνων, του 
αποφρακτικοφ 
αποχετεφςεων, του 
αςβεςτόνερου: 
α) όταν επιδράςουν ςτο τςάι 
β) όταν επιδράςουν ςε 
λιπαρζσ ουςίεσ 
και εντοπίηουμε ςτθ ςφςταςι 
τουσ το κοινό: περιζχουν 
ουςίεσ με τον χαρακτθριςμό 
«βάςεισ». 

 Αναφζρουν 
προϊόντα 
κακθμερινισ χριςθσ 
που περιζχουν 
βάςεισ: αποφρακτικό 
αποχετεφςεων, 
κακαριςτικό τηαμιϊν, 
κακαριςτικό 
φοφρνου. 

 Καταγράφουμε τθν 
παρουςία βάςεων ςε 
ςυςκευαςίεσ προϊόντων που 
χρθςιμοποιοφνται ωσ 
απορρυπαντικά ι/και 
αντιόξινα ςκευάςματα. 

 Αναγνωρίηουν 
οριςμζνεσ βάςεισ που 
χρθςιμοποιοφνται ςτο 
εργαςτιριο: NaOH, 
Ca(OH)2, NH3 
(NH4OH). 

 Τθροφν τουσ 
κανόνεσ αςφαλείασ 
που απαιτοφνται κατά 
τον χειριςμό ουςιϊν 
με δραςτικά 
ςυςτατικά βάςεισ. 

 Αποδίδουν τισ 
χαρακτθριςτικζσ 
ιδιότθτεσ των βάςεων 
ςτο ανιόν 
υδροξειδίου (ΟΘ

-
) 

που ελευκερϊνουν ςε 
υδατικά διαλφματα 
(ςφμφωνα με τον 

 Διερευνοφμε τισ ετικζτεσ 
ςε ςυςκευαςίεσ προϊόντων 
ι/και χθμικϊν ουςιϊν –
αποφρακτικό αποχετεφςεων, 
κακαριςτικό τηαμιϊν, 
κακαριςτικό φοφρνου– και τα 
δελτία δεδομζνων αςφαλείασ 
που αναφζρονται ςε βάςεισ 
και καταγράφουμε τουσ 
κανόνεσ αςφαλείασ που 
υποδεικνφονται ωσ 
απαραίτθτοι κατά τον 
χειριςμό τουσ. 
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Arrhenius). 

 Γράφουν τθ χθμικι 
εξίςωςθ διάςταςθσ 
για τισ χθμικζσ 
ενϊςεισ NaOH, 
Mg(OH)2 και Ca(OH)2 
όταν διαλφονται ςτο 
νερό. 

5.3 Κλίμακα pΘ. 
α) Ρϊσ μετριζται θ 
οξφτθτα και θ 
αλκαλικότθτα –
βαςικότθτα 
β) Σφγκριςθ pH ςε 
αραίωςθ 

 Αναφζρουν τθν 
κλίμακα pH ωσ 
κλίμακα μζτρθςθσ 
οξφτθτασ και 
αλκαλικότθτασ (ι 
βαςικότθτασ) και 
μετροφν το pH 
διαλυμάτων οξζων 
και βάςεων. 

 Συγκρίνουν κατά τθ 
διάρκεια 
πειραματικισ 
δραςτθριότθτασ ςτο 
εργαςτιριο τθ 
μζτρθςθ του pH 
διαλυμάτων με 
πεχαμετρικό χαρτί και 
με θλεκτρονικό 
πεχάμετρο. 

 Π11. και Π12 Γ 
Πειραματικζσ 
δραςτηριότητεσ (ςτο Βιβλίο 
του Μαθητή): 

 Καταςκευάηουμε κλίμακα 
pH με εκχφλιςμα κόκκινου 
λάχανου: 
α) μετροφμε το pH 
ςυγκεκριμζνων διαλυμάτων 
με πεχαμετρικό χαρτί ι/και 
θλεκτρονικό πεχάμετρο. 
β) προςκζτουμε κακζνα από 
τα παραπάνω διαλφματα ςε 
εκχφλιςμα κόκκινου λάχανου, 
καταγράφουμε το χρϊμα και 
το αντιςτοιχίηουμε με τθν 
τιμι του pH. 
 

 Δ10.Γ Πειραματική 
διερευνητική δραςτηριότητα 
(ςτον Οδηγό του 
Εκπαιδευτικοφ): 
Ρροςδιοριςμόσ τθσ τιμισ pH 
άγνωςτου διαλφματοσ 

 Ταξινομοφν 
διάφορα διαλφματα 
ςε όξινα ι βαςικά. 

 Ταξινομοφμε προϊόντα που 
χρθςιμοποιοφμε ωσ 
απορρυπαντικά ι/και υλικά 
μαγειρικισ-ηαχαροπλαςτικισ 
ςτο ςπίτι ςε όξινα, ουδζτερα 
και βαςικά χρθςιμοποιϊντασ 
ωσ δείκτθ εκχφλιςμα από 
κόκκινο λάχανο. 

 Συγκρίνουν τθν 
οξφτθτα ι βαςικότθτα 
(αλκαλικότθτα) 
διαλυμάτων γνωςτισ 
περιεκτικότθτασ 
(Εμβάκυνςθ). 

 Αραιϊνουμε διάλυμα 
ξιδιοφ: 1 μζροσ ξιδιοφ και 9 
μζρθ νεροφ, και ςυγκρίνουμε 
το pH των δφο διαλυμάτων. 

 Αραιϊνουμε κακαριςτικό 
τηαμιϊν: 1 μζροσ 
κακαριςτικοφ και 9 μζρθ 
νεροφ, και ςυγκρίνουμε το pH 
των δφο διαλυμάτων 
(Εμβάκυνςθ). 

 Συγκρίνουμε το pH 
εμφιαλωμζνων νερϊν από 
πθγζσ με διαφορετικι 
ςφςταςθ εδάφουσ (Θ Χθμεία 
αλλιϊσ). 

5.4 Εξουδετζρωςθ,  Διερευνοφν κατά τθ  Ερευνοφμε γιατί δεν 
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άλατα 
α) Θ εξουδετζρωςθ 
πειραματικά και 
ςυμβολικά – ιοντικι 
μορφι αντιδράςεων 
β) Τα άλατα: 
ςχθματιςμόσ και 
παραλαβι NaCl 
γ) Αγωγιμότθτα 
διαλυμάτων οξζων, 
βάςεων και αλάτων 

διάρκεια 
πειραματικισ 
δραςτθριότθτασ ςτο 
εργαςτιριο τθν 
αντίδραςθ ενόσ οξζοσ 
με μία βάςθ με τθ 
χριςθ δείκτθ ι/και 
πεχαμετρικοφ 
χαρτιοφ και 
καταγράφουν τισ 
μεταβολζσ χρϊματοσ 
και pH αντίςτοιχα. 

 Ρεριγράφουν τθν 
εξουδετζρωςθ 
ςυμβολικά ςφμφωνα 
με τθ χθμικι εξίςωςθ: 

H++OH-H2O 

 Ρεριγράφουν τον 
ςχθματιςμό NaCl από 
τθν εξουδετζρωςθ 
HCl και NaOH 
ςφμφωνα με τθν 
εξίςωςθ: Na++Cl- 

Na+Cl- 

 Αναγνωρίηουν τα 
άλατα ωσ τισ ιοντικζσ 
ενϊςεισ που 
ςχθματίηονται από 
τθν εξουδετζρωςθ 
οξζοσ και βάςεωσ. 

πρζπει να αναμειγνφουμε 
απορρυπαντικά/κακαριςτικά 
– γίνεται ιδιαίτερθ 
επιςιμανςθ για τθν ιςχυρι 
τοξικότθτα τθσ χλωρίνθσ. 

 Διερευνοφμε πειραματικά 
τθν αντίδραςθ αραιοφ 
διαλφματοσ HCl (κακαριςτικό 
για τα άλατα ςτο μπάνιο) με 
αραιό διάλυμα NaOH 
(αποφρακτικό 
αποχετεφςεων), με δείκτθ. 

 Π13.Γ Πειραματική 
δραςτηριότητα (ςτο Βιβλίο 
του Μαθητή): Συγκρίνουν τθν 
οξφτθτα (μικρότερθ, ίςθ ι 
μεγαλφτερθ) γνωςτοφ και 
άγνωςτου δείγματοσ ξιδιοφ 
όταν ζχει δοκεί θ βάςθ ςε 
ςταγονομετρικό φιαλίδιο και 
οι ςχετικζσ οδθγίεσ. 

 Δ11.Γ Πειραματική 
διερευνητική 
δραςτηριότητα: Άλατα. 

 Δ12.Γ Πειραματική 
διερευνητική δραςτηριότητα 
(ςτον Οδηγό του 
Εκπαιδευτικοφ): «Θ Χθμεία 
και το… μυςτιριο». 
Επαναλθπτικι διερευνθτικι 
δραςτθριότθτα για τα οξζα, 
βάςεισ, άλατα. 

 Διερευνοφν και 
προτείνουν μεκόδουσ 
για τθν παραλαβι του 
NaCl: 
α) από το καλαςςινό 
νερό (επανάλθψθ 
από τθ Βϋ Γυμναςίου) 
β) από τα 
αλατωρυχεία (Θ 
Χθμεία αλλιϊσ). 

 Ρεριγράφουμε τθν 
εξαγωγι αλατιοφ με τθ 
μζκοδο τθσ εξόρυξθσ με 
διάλυςθ, αφοφ 
παρακολουκιςουμε 
διαδραςτικι παρουςίαςι τθσ 
(Θ Χθμεία αλλιϊσ). 

 Ρεριγράφουμε τον 
ςχθματιςμό αλάτων 
παρακολουκϊντασ 
προςομοίωςθ. 

 Διαπιςτϊνουν κατά 
τθ διάρκεια 
πειραματικισ 
δραςτθριότθτασ ςτο 
εργαςτιριο τθν 
φπαρξθ και αλάτων 
δυςδιάλυτων ςτο 
νερό. 

 Π14.Γ Πειραματική 
δραςτηριότητα (ςτο Βιβλίο 
του Μαθητή): Διερευνοφμε 
πειραματικά τθ διαλυτότθτα 
αλάτων ςτο νερό. 

 Διαπιςτϊνουν κατά 
τθ διάρκεια 
πειραματικισ 
δραςτθριότθτασ ςτο 
εργαςτιριο τθν 

 Π15.Γ Πειραματική 
δραςτηριότητα (ςτο Βιβλίο 
του Μαθητή): Διερευνοφμε 
πειραματικά τθν αγωγιμότθτα 
διαλυμάτων: νερό βρφςθσ, 
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αγωγιμότθτα 
διαλυμάτων χθμικϊν 
ουςιϊν που 
χαρακτθρίηονται 
θλεκτρολυτικά 
διαλφματα και τθν 
αποδίδουν ςτθν 
φπαρξθ ιόντων 
(Εμβάκυνςθ). 

 Ερμθνεφουν τθν 
θλεκτρικι 
αγωγιμότθτα 
διαλυμάτων ιοντικϊν 
ενϊςεων 
(Εμβάκυνςθ). 

 Ταξινομοφν ωσ 
θλεκτρολφτεσ τισ 
χθμικζσ ουςίεσ που 
όταν διαλφονται ςτο 
νερό δίνουν αγϊγιμα 
διαλφματα 
(Εμβάκυνςθ). 

απιονιςμζνο νερό, διάλυμα 
αλατόνερου, διάλυμα 
ηάχαρθσ ςε νερό. 

5.5 Οξζα, βάςεισ και 
άλατα ςτθν κακθμερινι 
ηωι 
 
Ο ρόλοσ οξζων, βάςεων 
και αλάτων: 
α) ςτα τρόφιμα 
β) ςτα προϊόντα 
κακθμερινισ χριςθσ 
γ) ςτον ανκρϊπινο 
οργανιςμό 
δ) ςτο ζδαφοσ και τθ 
γεωργία 
ε) ςτα φάρμακα 
ςτ) ςτα δομικά υλικά 
Χριςθ οξζων, βάςεων 
και αλάτων ςτθ χθμικι 
βιομθχανία: λιπάςματα, 
ςαποφνια 

Τα θζματα της 
ενότητας δίνονται ως 
εργασίες στους/στις 
μαθητζς/-τριες. 

 Ρροςδιορίηουν τον 
ρόλο των οξζων και 
των βάςεων και των 
αλάτων (Θ Χθμεία 
αλλιϊσ): 
α) ςτα τρόφιμα 
β) ςτα προϊόντα 
κακθμερινισ χριςθσ 
με αναφορά ςε 
κανόνεσ αςφαλείασ: 
απορρυπαντικά, 
προϊόντα 
περιποίθςθσ 
γ) ςτον ανκρϊπινο 
οργανιςμό (γαςτρικό 
υγρό, αμινοξζα) 
δ) ςτο ζδαφοσ και τθ 
γεωργία: pH εδάφουσ 
και καλλιζργειεσ 
ε) ςτα φάρμακα: 
αντιόξινα φάρμακα 
ςτ) ςτα δομικά υλικά: 
διάβρωςθ 
αςβεςτολικικϊν 
καταςκευϊν –όξινθ 
βροχι–, θ άςβεςτοσ 
ςτα κονιάματα. 

 Διαπιςτϊνουν τθ 
χριςθ οξζων, βάςεων 
και αλάτων ωσ 

 Διερευνθτικζσ εργαςίεσ:  
α) Είναι άχρθςτεσ; Λίμνεσ 
όξινεσ –Kawa Ijen, Ινδονθςία, 
Copa ue, Άνδεισ Νότια 
Αμερικι–, βαςικζσ –Turkana, 
Αφρικι, Γαλάηια Λίμνθ – 
Ντζρμπιςαϊρ, Βρετανία– ι 
αλατοφχεσ – Νεκρά κάλαςςα, 
Great Salt Lake, ΘΡΑ 
β) Κακαρίηω ςτο ςπίτι με 
αςφάλεια 
γ) Ρροϊόντα κακθμερινισ 
περιποίθςθσ και pH 
δ) Αντιόξινα χάπια και 
γαςτρικό υγρό 
ε) Θ ιςτορία και ο ρόλοσ τθσ 
αςπιρίνθσ 
ςτ) Πξινθ βροχι 
η) Ρροςταςία παλιϊν βιβλίων 
από όξινθ καταςτροφι 
θ) Το αλάτι ωσ ςυντθρθτικό 
 

 Δ13.Γ Πειραματική 
διερευνητική δραςτηριότητα 
(ςτον Οδηγό του 
Εκπαιδευτικοφ): Σαποφνια 
(Ραραςκευι και δράςθ των 
ςαπουνιϊν) (Θ Χθμεία 
αλλιϊσ). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Turkana
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πρϊτων υλϊν ςτθ 
χθμικι βιομθχανία (Θ 
Χθμεία αλλιϊσ):  
α) λιπάςματα 
β )ςαποφνια. 

 Αντιπαρακζτουν 
κετικά και αρνθτικά 
επιχειριματα για 
τουσ ςυγκεκριμζνουσ 
τομείσ τθσ χθμικισ 
βιομθχανίασ και τθ 
χριςθ των προϊόντων 
τουσ – για 
παράδειγμα τα άλατα 
ωσ λιπάςματα (Θ 
Χθμεία αλλιϊσ). 

 Αναγνωρίηουν τθ 
μεγάλθ ςθμαςία των 
λιπαςμάτων για τθν 
πρωτογενι παραγωγι 
(ςτθ γεωργία) (Θ 
Χθμεία αλλιϊσ). 

 Καλλιεργοφν 
κριτικι ςτάςθ 
απζναντι ςτθν 
αλόγιςτθ χριςθ 
λιπαςμάτων (Θ 
Χθμεία αλλιϊσ) 

5.6 Μζταλλα 
α) Ιδιότθτεσ των 
μετάλλων: Θερμικι και 
θλεκτρικι 
αγωγιμότθτα, 
ελατότθτα, ολκιμότθτα 
β) Σχετικι 
δραςτικότθτα κατά τθ 
μετατροπι τουσ ςε 
κατιόντα 
γ) Δοκιμζσ 
ταυτοποίθςθσ 
οριςμζνων μετάλλων 
δ) Ρυροχθμικζσ 
ανιχνεφςεισ 
ε) Από τα ορυκτά και τα 
μεταλλεφματα ςτα 
μζταλλα – βελτίωςθ 
ιδιοτιτων: κράματα 

 Διαπιςτϊνουν ότι ο 
όροσ «μζταλλο» 
αποδίδεται ςε 
ςτοιχεία με 
ςυγκεκριμζνθ 
ςυμπεριφορά – 
μελζτθ των Mg, Zn, 
Fe, Cu: 
α) είναι αγωγοί τθσ 
κερμότθτασ και του 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ 
β) είναι ελατά και 
όλκιμα 
γ) δθμιουργοφν 
εφκολα κατιόντα. 

 Εντοπίηουν τθ κζςθ 
των μετάλλων ςτον 
Ρεριοδικό Ρίνακα των 
ςτοιχείων. 

 Διερευνοφμε τισ κοινζσ 
ιδιότθτεσ ςυγκεκριμζνων 
μετάλλων: 
α) αγωγιμότθτα κερμικι και 
θλεκτρικι –πειραματικά 
β) δυνατότθτα επεξεργαςίασ 
ςε ελάςματα και ςφρματα 
γ) δθμιουργία κατιόντων 

 Συγκρίνουν 
οριςμζνα μζταλλα 
(Mg, Fe, Zn, Cu) ωσ 
προσ τθ δραςτικότθτά 
τουσ ςε αντιδράςεισ 
μετατροπισ τουσ ςε 
κατιόντα κατά τθ 
διάρκεια 
πειραματικισ 

 Π16.Γ Πειραματική 
δραςτηριότητα (ςτο Βιβλίο 
του Μαθητή): Διερευνοφμε 
πειραματικά τθ ςχετικι 
δραςτικότθτα των μετάλλων 
Mg, Fe, Zn, Cu ςε αντιδράςεισ 
μετατροπισ τουσ ςε κατιόντα. 

 Δ14.Γ Πειραματική 
διερευνητική δραςτηριότητα 
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δραςτθριότθτασ ςτο 
εργαςτιριο. 

(ςτον Οδηγό του 
Εκπαιδευτικοφ): Σχετικι 
δραςτικότθτα των ςτοιχείων 
Ba, Zn, H, Cu, Ag 
(ενδεικτικό ςενάριο ςτον 
οδθγό του Εκπαιδευτικοφ). 

 Ταυτοποιοφν 
ςυγκεκριμζνα 
μζταλλα (Au, Fe, Cu, 
Al, Zn, Ag ) με τθ 
βοικεια 
χαρακτθριςτικϊν 
ιδιοτιτων τουσ 
(χρϊμα, πυκνότθτα, 
δυνατότθτα ζλξθσ 
από μαγνιτθ, 
δοκιμαςία 
διάβρωςθσ) 
(Εμβάκυνςθ). 

 Διάγραμμα ταυτοποίθςθσ 
μετάλλων Au, Fe, Cu, Al, Zn, 
Ag με κριτιριο χρϊμα, 
διάβρωςθ, ζλξθ από μαγνιτθ, 
πυκνότθτα. 

 Δ15.Γ Πειραματική 
διερευνητική δραςτηριότητα 
(ςτον Οδηγό του 
Εκπαιδευτικοφ): «Ροιοσ 
ζκλεψε τα κοςμιματα τθσ κασ 
Σοπράνο;» –ταυτοποίθςθ 
μετάλλων. 

 Ανιχνεφουν 
οριςμζνα μζταλλα με 
τθ δοκιμαςία τθσ 
φλόγασ – 
πυροχθμικά: Na, Κ, Sr, 
Ca, Cu κατά τθ 
διάρκεια 
πειραματικισ 
δραςτθριότθτασ ςτο 
εργαςτιριο. 

 Π17.Γ Πειραματική 
δραςτηριότητα (ςτο Βιβλίο 
του Μαθητή): Ρυροχθμικι 
ανίχνευςθ ιόντων μετάλλων 
ςε άλατα (Na, K, Sr, Cu, Ca). 

 Δ16.Γ Πειραματική 
διερευνητική δραςτηριότητα 
(ςτον Οδηγό του 
Εκπαιδευτικοφ): Ανίχνευςη 
ιόντων μετάλλων: «Τα 
χρϊματα τθσ φλόγασ και…. τα 
ιηιματα». 

 Διαπιςτϊνουν τθ 
δυνατότθτα 
βελτίωςθσ των 
ιδιοτιτων των 
μετάλλων Fe και Cu 
με τον ςχθματιςμό 
κραμάτων: 
χυτοςίδθροσ, κοινόσ 
χάλυβασ, 
ανοξείδωτοσ 
χάλυβασ, ορείχαλκοσ, 
μπροφντηοσ (Θ Χθμεία 
αλλιϊσ). 

 Διερευνοφν τθ 
ςχζςθ των νζων 
ιδιοτιτων των 
κραμάτων με τισ 
χριςεισ τουσ (Θ 
Χθμεία αλλιϊσ). 

 Συγκρίνουμε ωσ προσ τθ 
ςφςταςθ και τισ ιδιότθτζσ 
τουσ τα ςτοιχεία με τα 
αντίςτοιχα κράματά τουσ: 
χυτοςίδθροσ, κοινόσ χάλυβασ, 
ανοξείδωτοσ χάλυβασ, 
ορείχαλκοσ, μπροφντηοσ, και 
ςυνδζουμε τισ διαφορετικζσ 
ιδιότθτεσ των κραμάτων με 
τισ χριςεισ τουσ. 

 Εμβακφνουν με 
βιβλιογραφικι 
διερεφνθςθ ςτθ 
ςπουδαιότθτα των 
κραμάτων ςτθ 
βιομθχανία και τον 

 Διακεματικι ςφνδεςθ με 
τθν ιςτορία: Οι εποχζσ των 
μετάλλων – από τον χαλκό 
και τον ςίδθρο ςτο ατςάλι. 
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πολιτιςμό (από τθν 
εποχι του χαλκοφ ςτθ 
ςθμερινι εποχι) (Θ 
Χθμεία αλλιϊσ). 

 Ρροςδιορίηουν τισ 
αρνθτικζσ επιπτϊςεισ 
τθσ εξόρυξθσ 
μεταλλεφματοσ 
(περιβάλλον και 
υγεία) για τθν 
παραλαβι μετάλλων 
και τισ κετικζσ 
προεκτάςεισ ςτθν 
οικονομία μζςα από 
μελζτεσ περίπτωςθσ 
(Θ Χθμεία αλλιϊσ). 

 Καλλιεργοφν 
κριτικι ςτάςθ 
απζναντι ςτθν 
αλόγιςτθ 
εκμετάλλευςθ 
φυςικϊν πόρων που 
ζχει αρνθτικζσ 
επιπτϊςεισ ςτο 
περιβάλλον και τον 
άνκρωπο (Θ Χθμεία 
αλλιϊσ). 

 Οικοδομοφν ζνα 
ςφςτθμα αξιϊν και 
κετικϊν ςτάςεων 
ςχετικϊν με τθν 
ανάπτυξθ τθσ Χθμείασ 
και των εφαρμογϊν 
τθσ, με κριτιριο τον 
ςεβαςμό ςτον 
άνκρωπο και το 
φυςικό περιβάλλον (Θ 
Χθμεία αλλιϊσ). 

 Μελετοφμε και ςυηθτοφμε 
τισ διάφορεσ απόψεισ ςτο 
κζμα: 
α)Τα μεταλλεία του Λαυρίου  
β)Το νικζλιο και θ Νζα 
Καλθδονία 
γ) Σπάνια μζταλλα: τα Hi-tec 
μζταλλα 
δ) Το αργίλιο και ο βωξίτθσ 

5.7 Χαρακτθριςτικζσ 
ομάδεσ ςτοιχείων: Τα 
αλκαλιμζταλλα, τα 
αλογόνα, τα ευγενι 
αζρια 
α) Κανονικότθτα ςτθ 
μεταβολι των 
ιδιοτιτων 
β) Ομοιότθτεσ και 
χριςεισ των ςτοιχείων 
τθσ κάκε ομάδασ 
γ) Θ ιδιαιτερότθτα των 
ευγενϊν αερίων 
δ) Ανίχνευςθ των 
αλογόνων 

 Αναφζρονται ςτθ 
διαφορά 
δραςτικότθτασ των 
ςτοιχείων μιασ 
ομάδασ με ενδεικτικά 
παραδείγματα 
(αλκαλιμζταλλα – 
αντίδραςθ με το 
νερό– και αλογόνα – 
αντίδραςθ με το 
υδρογόνο, 
αντίςτοιχα). 

 Αιτιολογοφν τθν 
αδράνεια και τθ 
ςτακερότθτα των 
ευγενϊν αερίων και 
τθ ςυνδζουν με τθ 
κζςθ τουσ ςτον 

 Ραρακολουκοφμε 
προςομοιϊςεισ και 
βιντεοςκοπθμζνα πειράματα 
που αναφζρονται ςτθ χθμικι 
ςυμπεριφορά των ςτοιχείων 
τθσ 1

θσ
, 17

θσ
 και 18

θσ
ομάδασ –

αλκαλιμζταλλα, αλογόνα και 
ευγενι αζρια, αντίςτοιχα. 
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Ρεριοδικό Ρίνακα. 

 Καταγράφουν 
χριςεισ των 
αλκαλιμετάλλων, των 
αλογόνων και των 
ευγενϊν αερίων 
(Εμβάκυνςθ). 

 Διερευνοφμε τα ςτοιχεία 
τθσ 1

θσ
, 17

θσ
 και 18

θσ
 ομάδασ –

αλκαλιμζταλλα, αλογόνα και 
ευγενι αζρια, αντίςτοιχα– ωσ 
προσ τα χαρακτθριςτικά τουσ 
– φυςικι κατάςταςθ, χρϊμα, 
χαρακτθριςτικζσ αντιδράςεισ 
και χριςεισ– με τθ βοικεια 
καρτϊν ντόμινο και πθγϊν. 
(Δραςτθριότθτα Δ19.Γ ςτον 
Οδθγό του Εκπαιδευτικοφ) 

 Αναφζρουν 
ομοιότθτεσ και 
διαφορζσ των 
ιδιοτιτων των 
αλκαλιμετάλλων και 
χριςεισ τουσ 
(Εμβάκυνςθ). 

 Δ17.Γ Πειραματική 
διερευνητική δραςτηριότητα 
(ςτον Οδηγό του 
Εκπαιδευτικοφ): 
αλκαλιμζταλλα. 

 Αναφζρουν 
ομοιότθτεσ και 
διαφορζσ των 
ιδιοτιτων των 
αλογόνων και χριςεισ 
τουσ (Εμβάκυνςθ). 

 Δ18.Γ Πειραματική 
διερευνητική δραςτηριότητα 
(ςτον Οδηγό του 
εκπαιδευτικοφ): «Θ Χθμεία 
τθσ κολφμβθςθσ/πιςίνασ – 
αλογόνα». 

 Καλλιεργοφν κετικι 
ςτάςθ απζναντι ςτισ 
κλαςικζσ ςπουδζσ με 
αφορμι τθν επίδραςθ 
τθσ ελλθνικισ 
γλϊςςασ ςτθ διεκνι 
χθμικι ονοματολογία 
(πχ αλογόνων, 
ευγενϊν αερίων 
κ.λπ.) (Θ Χθμεία 
αλλιϊσ). 

 Διερευνοφμε 
βιβλιογραφικά: Τα ονόματα 
των ευγενϊν αερίων και θ 
ελλθνικι γλϊςςα. 

 Διαπιςτϊνουν τον 
βαςικό χαρακτιρα 
του διαλφματοσ που 
προκφπτει από τθ 
χθμικι αντίδραςθ 
νατρίου με το νερό 
και προτείνουν 
πικανι ερμθνεία με 
βάςθ τισ γνϊςεισ τουσ 
(ςχθματιςμόσ ιόντων 
ΟΘ

-
). 

 Διερευνοφμε με πείραμα 
επίδειξθσ (κακοδθγοφμενθ 
διερεφνθςθ) τθν αντίδραςθ 
νατρίου με νερό και τθν 
ανίχνευςθ των ιόντων ΟΘ

-
. 

 Ανιχνεφουν ιόντα 
αλογόνων με διάλυμα 
ιόντων αργφρου κατά 
τθ διάρκεια 
πειραματικισ 
δραςτθριότθτασ ςτο 
εργαςτιριο. 

 Π18.Γ Πειραματική 
δραςτηριότητα (ςτο Βιβλίο 
του Μαθητή): Διερευνοφμε 
τθν ανίχνευςθ των ιόντων των 
αλογόνων μζςα από τθν 
αντίδραςι τουσ με ιόντα 
αργφρου (Υγροχθμικι 
ανίχνευςθ ιόντων αλογόνων). 

Μεταβολζσ 6. Η Χημεία και η ενζργεια 
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6.1 Οι χθμικζσ ουςίεσ 
ωσ αποκικεσ ενζργειασ 

 Συνδζουν τισ 
χθμικζσ αντιδράςεισ, 
εκτόσ από τθν 
παραγωγι νζων 
προϊόντων, με τθν 
ζκλυςθ ι 
απορρόφθςθ 
ενζργειασ με 
διάφορεσ μορφζσ 
(Επανάλθψθ από τθ 
Βϋ Γυμναςίου). 

 Εξϊκερμεσ και ενδόκερμεσ 
αντιδράςεισ, θ περίπτωςθ τθσ 
καφςθσ. 

 Διαπιςτϊνουν 
πειραματικά 
(πείραμα επίδειξθσ) 
τθν ζκλυςθ ενζργειασ 
με τθ μορφι 
κερμότθτασ κατά τθν 
καφςθ 
υδρογονανκράκων 
(φιάλθ υγραερίου, 
κερί). 

 Ρείραμα επίδειξθσ: 
Θερμαίνουμε ποςότθτα 
νεροφ με τθν καφςθ 
υγραερίου ςε φιάλθ ι/και 
κεριοφ. 

 Διερευνοφν 
παραδείγματα 
αξιοποίθςθσ τθσ 
ενζργειασ καφςθσ 
υδρογονανκράκων. 

 Διερευνοφμε τθ χριςθ 
χθμικϊν ουςιϊν για τθν 
παραγωγι ενζργειασ: κουηίνα 
αερίου, μθχανζσ εςωτερικισ 
καφςθσ ςε μζςα μεταφοράσ, 
κερμάςτρεσ ξφλου, 
πετρελαίου, αερίου 
(κειμενικι διερεφνθςθ). 

 Διερευνοφν τθν 
αξιοποίθςθ τθσ 
καφςθσ ωσ πθγισ 
ενζργειασ 
ςυγκρίνοντάσ τθ με 
πιο «κακαρζσ» πθγζσ 
ενζργειασ (Θ Χθμεία 
αλλιϊσ). 

 Διερευνοφμε εναλλακτικζσ 
προτάςεισ: θλεκτρικό 
αυτοκίνθτο ςε ςχζςθ με 
αυτοκίνθτο που χρθςιμοποιεί 
ωσ καφςιμο 
υδρογονάνκρακεσ. 

 Επιχειρθματολογοφ
ν για τισ αρνθτικζσ και 
τισ κετικζσ πλευρζσ 
κακεμίασ από τισ 
πθγζσ ενζργειασ (Θ 
Χθμεία αλλιϊσ). 

 Συηθτοφμε με 
επιχειριματα: Οι ορυκτοί 
άνκρακεσ και 
υδρογονάνκρακεσ: παρελκόν, 
παρόν και μζλλον. 

 Αναφζρουν τα 
προβλιματα που 
προκφπτουν από τα 
προϊόντα τθσ καφςθσ 
(ζκλυςθ διοξειδίου 
του άνκρακα – 
ζνταςθ του 
φαινομζνου του 
κερμοκθπίου) (Θ 
Χθμεία αλλιϊσ). 

 Διερευνοφν τι είναι 
το αποτφπωμα 
διοξειδίου του 

 Διερευνοφμε τθν εξζλιξθ 
τθσ μζςθσ κερμοκραςίασ του 
πλανιτθ και τθ ςφνδεςθ 
ζκλυςθσ CO2 με το φαινόμενο 
του κερμοκθπίου και 
προτείνουμε βελτιωτικζσ 
κινιςεισ ςε ςχζςθ με τα 
προβλιματα που 
διαπιςτϊνουμε. 
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άνκρακα και θ 
μθδενικι εκπομπι 
αζριων ρφπων (Θ 
Χθμεία αλλιϊσ). 

 Αναφζρουν μζτρα 
για τον περιοριςμό 
ζκλυςθσ διοξειδίου 
του άνκρακα (Θ 
Χθμεία αλλιϊσ). 

 Ρεριγράφουν τον 
κφκλο του άνκρακα 
ςτθ φφςθ ωσ τθ 
διαδικαςία 
μεταφοράσ και 
μετατροπϊν του 
άνκρακα μεταξφ 
διαφορετικϊν 
ταμιευτιρων 
(Εμβάκυνςθ). 

 Διερευνοφμε τον κφκλο του 
άνκρακα με τθ βοικεια 
διαδραςτικϊν 
αναπαραςτάςεων. 

 Συνδζουν τθ 
λειτουργία των 
μπαταριϊν με τθν 
κίνθςθ των ιόντων. 

 Διερευνοφμε τθν εξζλιξθ 
των μπαταριϊν: από τον 
Βόλτα ςτο Νόμπελ Χθμείασ 
του 2019 –μπαταρίεσ Li– 
εντοπίηοντασ τον ρόλο τθσ 
κίνθςθσ των ιόντων. 

 Δθμιουργοφμε μια 
«μπαταρία» λεμονιοφ. 

 Ταξινομοφν τισ 
μπαταρίεσ με βάςθ 
διάφορα κριτιρια 
(επαναφορτιηόμενεσ, 
φιλικζσ προσ το 
περιβάλλον, μθ 
φιλικζσ προσ το 
περιβάλλον κ.λπ.) (Θ 
Χθμεία αλλιϊσ). 

 Διερευνοφμε τισ 
πλθροφορίεσ που 
αναγράφονται ςτισ μπαταρίεσ 
που χρθςιμοποιοφνται ςε 
ςυςκευζσ και τισ ταξινομοφμε 
ςε κατθγορίεσ με βάςθ 
διάφορα κριτιρια 
(επαναφορτιηόμενεσ, φιλικζσ 
προσ το περιβάλλον, μθ 
φιλικζσ προσ το περιβάλλον 
κ.λπ.) με τθ βοικεια και τθσ 
βιβλιογραφίασ. 

 Διαπιςτϊνουν τθ 
ςυνειςφορά τθσ 
θλεκτρόλυςθσ ςτθν 
ανακάλυψθ νζων 
ςτοιχείων 
(Εμβάκυνςθ). 

 Διερευνοφμε τθν 
ανακάλυψθ –απομόνωςθ– 
των ςτοιχείων: K, Na, Ca, Mg, 
Sr και Ba από τον Humphry 
Davy. 

Η ςημαςία τησ 
Χημείασ ςτην 
επιςτημονική 
ζρευνα, ςτην 
τεχνολογία και 
ςτην κοινωνία 
 
 
 
 
 

7. Η Χημεία ςήμερα 
Τα θζματα της ενότητας δίνονται ως εργασίες στους/στις μαθητζς/-τριες. 

7.1 Υλικά που άλλαξαν 
τον Σφγχρονο Κόςμο, 
Νανοχλικά, Ρλαςτικά –
Κεραμικά, Σφνκετα 
υλικά, Φάρμακα, 
Βιταμίνεσ 

 Διαπιςτϊςουν ότι θ 
ςφνκεςθ πολλϊν 
προϊόντων (μζταλλα, 
ροφχα, τρόφιμα, 
φάρμακα, δομικά 
υλικά, χρθςτικά 
αντικείμενα) τθσ 
κακθμερινότθτασ ζχει 
πραγματοποιθκεί με 

 Μελετοφμε και 
ςυγκρίνουμε: 
α) Τροφζσ, -ςυμπλθρϊματα 
διατροφισ 
β) Νανοχλικά: λφνουν ι 
δθμιουργοφν προβλιματα; 
γ) Σφνκετα υλικά: θ ιςτορία 
τουσ και το μζλλον τουσ 
δ) Ρρόςκετα τροφίμων 
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αξιοποίθςθ χθμικϊν 
αντιδράςεων (Θ 
Χθμεία αλλιϊσ). 

7. 2 Μια θμζρα χωρίσ 
τθ Χθμεία (χθμικζσ 
ουςίεσ και χθμικοφσ) 

 Ρροβλθματίηονται 
για τον κρίςιμο ρόλο 
τθσ Χθμείασ ςτθν 
κακθμερινι ηωι (Θ 
Χθμεία αλλιϊσ). 

 Ρροβλθματίηονται 
για τθ ςθμαςία των 
εφαρμογϊν τθσ 
Χθμείασ (Θ Χθμεία 
αλλιϊσ). 

 Αναπτφςςουν 
ςφςτθμα κετικϊν 
αξιϊν και ςτάςεων 
ςχετικά με τθν 
ανάπτυξθ τθσ Χθμείασ 
και τισ εφαρμογζσ τθσ 
(Θ Χθμεία αλλιϊσ). 

 Αναπτφςςουν 
κριτικι ςτάςθ ςχετικά 
με τθν ανάπτυξθ τθσ 
Χθμείασ και τθν 
αλόγιςτθ χριςθ 
χθμικϊν ουςιϊν ςε 
οριςμζνεσ εφαρμογζσ 
τθσ Χθμείασ (Θ 
Χθμεία αλλιϊσ). 

 Καλλιεργοφν το 
ενδιαφζρον τουσ για 
τθν επιςτιμθ 
ςχετιηόμενοι/-εσ με 
πρόςωπα από τον 
χϊρο τθσ επιςτιμθσ ι 
μελετϊντασ τθ 
βιογραφία προςϊπων 
που ζδωςαν ιδιαίτερθ 
ανάπτυξθ ςτθν 
επιςτιμθ (Θ Χθμεία 
αλλιϊσ). 

 Οι μακθτζσ/-τριεσ 
προβλθματίηονται για τα 
παρακάτω (φανταςτικά ι όχι) 
ςενάρια: 
α) Μια θμζρα χωρίσ 
μπαταρίεσ 
β) Μια θμζρα χωρίσ πλαςτικά 
(και υφάνςιμα) 
γ) Μια θμζρα χωρίσ φάρμακα 
δ) Μια θμζρα χωρίσ καφςιμα 
(χωρίσ εφκολθ μετακίνθςθ, 
χωρίσ εφκολο μαγείρεμα, 
χωρίσ κζρμανςθ-ψφξθ-
θλεκτριςμό) 
ε) Μια θμζρα χωρίσ χθμικοφσ 

 


