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Δ ΘΔΜΑΣΑ ΥΗΜΔΙΑ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ 

ΔΚΠ/ΚΟΤ 

ΚΑΑΠΑΚΗ ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΠΔ04(02) 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΟΜΙΛΟΤ Εκηέλεζη και ερμηνεία πειραμάηων Χημείας: Μία ζπιινγή από 

ειθπζηηθά, ζεακαηηθά θαη εληππσζηαθά πεηξάκαηα είλαη έηνηκε  

λα ηελ  αλαθαιύςνπλ νη καζεηέο κέζα ζην ρεκηθό εξγαζηήξην.  

Γηδάζθεηαη ν επηζηεκνληθόο ηξόπνο ζθέςεο, ε αθξίβεηα πνπ 

απαηηνύλ νη θπζηθέο  επηζηήκεο θαη αλαδεηθλύεηαη  ε ζπκβνιή ηεο  

ρεκείαο ζηα ζύγρξνλα επηζηεκνληθά-ηερλνινγηθά επηηεύγκαηα.    

Κάζε ελόηεηα αλαιύεηαη κε ιεπηνκέξεηα πεηξακαηηθά θαη  

ζεσξεηηθά, κε ζηόρν νη καζεηέο λα εκβαζύλνπλ ζε  ζεκειηώδεηο 

 έλλνηεο ηνύ καζήκαηνο θαη λα εκπεδώζνπλ ηηο απαηηνύκελεο  

γλώζεηο  γηα ηελ παξαπέξα  ελαζρόιεζή  ηνπο κε ην κάζεκα 

(ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνεηνηκαζία  καζεηώλ πνπ  επηζπκνύλ 

λα ζπκκεηέρνπλ ζε παλειιήληνπο θαη δηεζλείο δηαγσληζκνύο 

θπζηθώλ  επηζηεκώλ όπσο ν  European Union Science Olympiad 

θαη ν Παλειιήληνο Μαζεηηθόο Γηαγσληζκόο  Xεκείαο). 

Δπίζεο ζηνλ όκηιν Υεκείαο νη καζεηέο ελεκεξώλνληαη γηα ζέκαηα 

κε κεγάιν ελδηαθέξνλ, πνπ δελ ππάξρνπλ ζηα ζρνιηθά βηβιία, 

όπσο:  Η Υεκεία ησλ αιθννινύρσλ  πνηώλ, ε Υεκεία ησλ 

ρξσκάησλ, Πξάζηλε Υεκεία, ειαηόιαδν θ.ά. 

ΣΑΞΗ Α΄,  Β΄  Λπθείνπ   

ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΣΩΝ 

(Αλ ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ 

ππεξβαίλεη ηνπο 20 

αηηηνινγήζηε γηαηί) 

 

 

 

ΣΟΥΟΙ Αλακέλεηαη νη καζεηέο: 

1. Να έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ επηζηεκνληθό ηξόπν  ζθέςεο θαη 

ηελ επηζηεκνληθή κεζνδνινγία. 

2. Να  αζθεζνύλ ζηελ εθηέιεζε πεηξακάησλ θαη λα αλαπηύμνπλ 



θηλεηηθέο δεμηόηεηεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζσζηή  

ρξεζηκνπνίεζε ησλ νξγάλσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ ηε ιήςε κεηξήζεσλ 

θαη ηελ εθκάζεζε βαζηθώλ εξγαζηεξηαθώλ ηερληθώλ.   

3. Να αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε, ηελ παξαηεξεηηθόηεηα, ηελ 

πεξηέξγεηα θαη ηε θαληαζία ηνπο. 

4. Να απμεζεί ην ελδηαθέξνλ θαη ε αγάπε ηνπο γηα ην κάζεκα ηεο 

Υεκείαο.  

5. Να εθηηκήζνπλ ηε ζπκβνιή ηεο Υεκείαο ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηόηεηαο ηεο δσήο ηνπ αλζξώπνπ. 

6. Να  κεηαβνύλ από ηελ παζεηηθόηεηα ζηε δξάζε, από ηελ 

εμάξηεζε ζηελ αλεμαξηεζία θαη από ην θιεηζηό πεξηβάιινλ ηνπ 

ζρνιείνπ ζην αλνηθηό ζρνιείν ηεο δσήο. 

 

 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ/ΓΡΑΔΩ

Ν 

Σν πξόγξακκα πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη εθηέιεζε 

πεηξακάησλ από ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο:  

Γνωριμία με ηο εργαζηήριο: Καλόλεο αζθαιείαο, ζεκαζία ηεο 

αθξίβεηαο ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο, κέηξεζε κάδαο, κέηξεζε όγθνπ, 

ζθάικαηα  κεηξήζεσλ νγθνκεηξηθώλ νξγάλσλ. 

Πεταμεηρία: κέηξεζε ηνπ ΡΗ πιηθώλ από ηελ θαζεκεξηλή δσή, 

ζπδήηεζε γηα ηε ζεκαζία ηεο νμύηεηαο επέθηαζε ζε άιια 

θαηλόκελα θαη δηεξγαζίεο. 

Διατωριζμός μιγμάηων: εθηέιεζε πεηξακάησλ  κε δηήζεζε, 

απόζηαμε,  ρξσκαηνγξαθία,  θπγνθέληξηζε  θ.ά 

Ογκομέηρηζη: Πξνζδηνξηζκόο νμύηεηαο ζε θξαζί, κέηξεζε ηεο 

νμύηεηαο ειαηνιάδνπ,  πξνζδηνξηζκόο ηεο πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο 

ηεο νμύηεηαο ειαηνιάδνπ πξηλ θαη κεηά ηελ ζεξκηθή θαηεξγαζία 

ηνπ (π.ρ. κε ηεγάληζκα). Ογθνκεηξηθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο κάδαο   

ηνπ αθεηπινζαιηθπιηθνύ νμένο, πνπ πεξηέρεηαη ζε νξηζκέλε 

πνζόηεηα αζπηξίλεο δει. πξνζδηνξηζκόο % w/w ηεο αζπηξίλεο ζε 

αθεηπινζαιηθπιηθό νμύ θ.ά. 

Ποιοηική Ανάλσζη: Υεκηθέο αληηδξάζεηο θαη πνηνηηθή αλίρλεπζε 

αληόλησλ θαη θαηηόλησλ, ηαπηνπνίεζε νπζηώλ,  αλίρλεπζε κεηαιιηθώλ 

ηόλησλ ζην λεξό θ.ά. 



Τασηοποίηζη και διάκριζη ηων οργανικών ενώζεων:  

Πξνζδηνξηζκόο ρεκηθώλ ελώζεσλ από ηηο ηδηόηεηεο ηνπο. 

Πεηξάκαηα από ηελ ελόηεηα  νμεηδναλαγσγή  

 

ΩΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΩ 2 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

 

 

1. Θα αληιεζεί πνηθίιν πιηθό από επηιεγκέλεο πεγέο ηνπ 

δηαδηθηύνπ θαη ζα αμηνπνηεζεί ζηελ πεηξακαηηθή πξάμε. 

2. εκεηώζεηο ηεο Δθπαηδεπηηθνύ 

3. Θέκαηα παξειζόλησλ εηώλ από δηαγσληζκνύο  EUSO θαη 

Π.Μ.Γ.Υ. 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 1. Γηδαθηηθό πιηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί όιε ηε ρξνληά. 

2. Αλαιπηηθό εκεξνιόγην- θαηαγξαθή δξαζηεξηνηήησλ. 

3. Παξνπζηνιόγην ησλ καζεηώλ.   

ΤΝΔΡΓΑΙΑ MΔ 

ΦΟΡΔΙ θ.ιπ. 

 

 

 

 

 

 

ΑΛΛΟ  

 


