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Περίληψη: Η χηµεία ως µάθηµα γενικής παιδείας στο λύκειο πρέπει να αποβλέπει αφενός στον
χηµικό αλφαβητισµό αφετέρου στην χηµική κουλτούρα, και συνολικά να δηµιουργεί την εντύπωση όχι
µόνο του χρήσιµου αλλά και του απολαυστικού και ωραίου µαθήµατος. Στην εργασία αυτή
παρουσιάζεται πειραµατικό υλικό για τη χηµεία της α΄ λυκείου που αποβλέπει στην επίτευξη των
παραπάνω στόχων. Ακολουθήσαµε την Προσέγγιση Καταστάσεων της Ύλης που αποτέλεσε τη βασική
διδακτική πρόταση σε επίπεδο Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για αναµορφωµένο πρόγραµµα σπουδών
χηµείας γενικής παιδείας του ενιαίου λυκείου (1997-98). Στην παρούσα φάση, το υλικό ουσιαστικά
συνίσταται στο διδακτικό εγχειρίδιο, το οποίο είναι διαρθρωµένο σε τρεις µείζονες ενότητες: Α. Ο
αέρας, τα αέρια και η αέρια κατάσταση. B. Το αλάτι, τα άλατα και η στερεά κατάσταση. Γ. Το νερό, τα
υγρά και η υγρή κατάσταση. Το εγχειρίδιο αξιολογήθηκε από τέσσερις έµπειρους καθηγητές χηµικούς,
που χαρακτήρισαν το βιβλίο πλήρες, ασχολούµενο µε πολλά θέµατα και σε ανεβασµένο επίπεδο
(δύσκολο σε αρκετά σηµεία). Η προσέγγιση αέρια – στερεά – υγρά θεωρήθηκε αρκετά πρωτότυπη, µε
µια λογική ροή πληροφοριών, και γενικά άρεσε. Τέλος, σηµειώνονται οι διατυπωθείσες επιφυλάξεις,
οι αρνητικές γνώµες και οι προτάσεις για βελτίωση.

Εισαγωγή
Είναι γνωστή η προβληµατικότητα του µαθήµατος της χηµείας στο λύκειο τα τελευταία
χρόνια, προβληµατικότητα που κατέστησε το µάθηµα διακοσµητικό και οφείλεται αφενός
στην αφαίρεσή του από τα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα γενικής παιδείας και
αφετέρου στη γιγάντωση της τεχνολογικής κατεύθυνσης εις βάρος της θετικής. Εξάλλου,
τρεις σηµαντικοί λόγοι που κάνουν τη χηµεία µη δηµοφιλές µάθηµα είναι: α) η δυσκολία του
µαθήµατος, β) η απουσία της πειραµατικής διδασκαλίας και γ) η συντηρητική προσέγγιση της
διδακτέας ύλης τόσο από άποψη περιεχοµένου (όπου δεν δίνεται έµφαση στη σύνδεση της
χηµείας µε τη ζωή - Τσαπαρλής 1988, Βλάχου & Τσαπαρλής 1991) όσο και από την άποψη
της σειράς και ιεράρχησης των εννοιών και των θεµάτων. Είναι πιθανό ότι ο τελευταίος
λόγος συµβάλλει και στη δυσκολία του µαθήµατος.
Η χηµεία ως µάθηµα γενικής παιδείας στο ενιαίο λύκειο πρέπει να αποβλέπει σε δύο
στόχους (Τσαπαρλής 1998): Οι απόφοιτοι του λυκείου πρέπει να έχουν αποκτήσει: (1) χηµικό
αλφαβητισµό, δηλαδή τις βασικές χηµικές γνώσεις που τους είναι απαραίτητες/χρήσιµες στη
ζωή, (2) χηµική κουλτούρα, δηλαδή µια ικανοποιητική γνώση τού πώς λειτουργεί χηµικά η
φύση. Συνολικά πρέπει να µένουν µε την εντύπωση ότι η χηµεία είναι ένα χρήσιµο αλλά και
απολαυστικό και ωραίο µάθηµα. Ακόµη να συµβάλει στην καλλιέργεια ανώτερης τάξεως
γνωστικών ικανοτήτων (Zoller & Tsaparlis 1997).
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται πειραµατικό διδακτικό υλικό για το µάθηµα χηµείας
της α΄ λυκείου που συντάχθηκε στα πλαίσια εκπόνησης µεταπτυχιακής διατριβής ειδίκευσης
στη διδακτική της χηµείας. Το υλικό αυτό ακολούθησε την Προσέγγιση Καταστάσεων της
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Ύλης που έχει προτείνει ο ένας από τους συγγραφείς (Τσαπαρλής, 1998), [States-of-Matter
Approach (SOMA), Tsaparlis 2000)] και που αποτέλεσε τη βασική διδακτική πρόταση σε
αναµορφωµένο πρόγραµµα σπουδών χηµείας γενικής παιδείας του ενιαίου λυκείου που είχε
συνταχθεί το 1997-98 από επταµελή επιτροπή που συγκροτήθηκε έπειτα από ανοικτή
προκήρυξη από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Τσαπαρλής, 1998).1 Σηµειώνεται ότι, για
λόγους πέρα από την επιστήµη και την παιδαγωγική, το πρόγραµµα δεν εγκρίθηκε και αντ’
αυτού υιοθετήθηκε το ισχύον παραδοσιακό πρόγραµµα.
Η προσέγγιση καταστάσεων της ύλης (SOMA)
Η προσέγγιση καταστάσεων της ύλης λαµβάνει υπόψη της την ανάγκη να δίνουµε σηµασία
όχι µόνο στη λογική πλευρά (δοµή) της χηµείας, αλλά και στην ψυχολογική-παιδαγωγική
πλευρά (Johnstone, 2000). Βασίζεται σε χωριστή µελέτη της χηµείας µέσα από τις τρεις
καταστάσεις της ύλης. Το µάθηµα έτσι χωρίζεται σε τρεις µείζονες ενότητες, τις εξής:
Α. Ο αέρας, τα αέρια και η αέρια κατάσταση
B. Το αλάτι, τα άλατα και η στερεά κατάσταση.
Γ. Το νερό, τα υγρά και η υγρή κατάσταση.
H εισαγωγή πρώτης της αέριας κατάστασης στηρίχθηκε στο δεδοµένο ότι αυτή: α)
Είναι η θεωρητικά λιγότερο πολύπλοκη και γι΄ αυτό η καλύτερα µελετηµένη. β)
Μακροσκοπικά µη χειροπιαστή καθώς είναι, είναι το πιο ταιριαστό πρελούδιο για τη µελέτη
του αόρατου µικρόκοσµου των ατόµων και των µορίων. Επιπλέον, τα στοιχεία και οι ενώσεις
που σε συνήθεις συνθήκες είναι στην αέρια κατάσταση έχουν µόρια µικρά και απλά.
∆ουλεύουµε κατά κανόνα µε λίγα αµέταλλα στοιχεία (Η, Ο, Ν, C, S, αλογόνα και ευγενή
αέρια) και τις αντίστοιχες ενώσεις τους (Η2Ο, Ο3, ΝΗ3, ΝΟχ, CΟ, CO2, αέριοι
υδρογονάνθρακες, Η2S, SO2, ΗCl). ∆εν έχουµε ιόντα και ιοντικούς δεσµούς. Ξεκινάµε µε
τον οµοιοπολικό δεσµό (Johnstone et al., 1981). Οι διαµοριακές δυνάµεις είναι απούσες.
Κάνουµε µια ενοποιηµένη αντιµετώπιση ανόργανης και οργανικής χηµείας.2 Η χηµεία
(ιδιότητες και αντιδράσεις) κρατείται σε ένα µίνιµουµ που έχει σχέση µε τις πρακτικές
εφαρµογές.
Αν και η λογική συνέχεια της αέριας είναι η υγρή κατάσταση, προτιµήσαµε να
προηγηθεί η στερεά κατάσταση για τους εξής λόγους: ∆οµικά είναι απλούστερη από την υγρή
κατάσταση, χαρακτηριζόµενη από την τέλεια οργάνωση σε πλήρη αντίθεση µε την αταξία της
αέριας κατάστασης. Η υγρή κατάσταση είναι η δοµικά πολυπλοκότερη, καθώς είναι
ενδιάµεση ως προς την αταξία/τάξη σε σχέση µε την αέρια και τη στερεά κατάσταση.
Επιπλέον, µε τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η µελέτη των υγρών διαλυµάτων, καθώς και
των οξέων και των βάσεων µαζί µε την υγρή κατάσταση.
Το διδακτικό εγχειρίδιο
Στα πλαίσια εκπόνησης διατριβής µεταπτυχιακής ειδίκευσης του ενός από τους συγγραφείς
(ΕΠ), συντάχθηκε πειραµατικό διδακτικό υλικό που αποτελεί µέρος ενός εκπαιδευτικού
πακέτου. Το υλικό κατουσίαν αποτελείται µόνο από το κυρίως σώµα ενός διδακτικού
εγχειριδίου και αυτού όχι ολοκληρωµένου.
Από το υλικό λείπουν πειραµατικές δραστηριότητες, ερωτήσεις, ασκήσεις, προβλήµατα
και συνθετικές εργασίες, ηλεκτρονικό υλικό (CD-ROM µε βιντεοσκοπηµένα και
προσοµοιωµένα πειράµατα), καθώς και συνδέσεις µε κατάλληλα σχετικά διαδικτυακά
θέµατα. Το επιπλέον αυτό υλικό αποτελεί απαραίτητο διδακτικό συµπλήρωµα, διότι
1

∆. Κατάκης, Γ. Τσαπαρλής, Ε. Ζαρωτιάδου, Χ. Μητσοπούλου, A. Πανόπουλος, Π. Σαραντόπουλος και Γ.
Φαντάκη.
2
Λόγω του ότι η οργανική χηµεία ασχολείται µε πολύ λίγα χηµικά στοιχεία, οι Johnstone et al. (1981) ξεκινούν
µε αυτήν.
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προσφέρει εναλλακτικές ευκαιρίες που αναµένεται όχι µόνο να προσελκύσουν το ενδιαφέρον
και την περιέργεια των µαθητών, αλλά και να προσφέρουν δυνατότητες για διαθεµατικές
προσεγγίσεις του διδακτικού υλικού.
Το βιβλίο έχει έκταση 201 σελίδων, µε την εξής κατανοµή ανά µείζονα ενότητα: αέρια,
72 σελίδες, στερεά, 48 σελίδες, υγρά, 81 σελίδες. Το Παράρτηµα έχει τα αναλυτικά
περιεχόµενα, ενώ στην επόµενη σελίδα δείχνεται δείγµα µιας σελίδας από το βιβλίο.
Χαρακτηριστικό της µορφής των σελίδων είναι η ύπαρξη χρωµατιστού περιθωρίου στα
πλάγια των σελίδων, µε διαφορετικό χρώµα για κάθε ενότητα. Στο περιθώριο αυτό
τοποθετούνται πλαγιότιτλοι, µικρά σχήµατα και πίνακες µε δεδοµένα, και ενισχυτικό υλικό
(π.χ. ιστορικές πληροφορίες) που δεν περιλαµβάνεται στο κυρίως κείµενο.
Προκαταρτική αξιολόγηση του πειραµατικού υλικού - Μέθοδος
Πέρα από τη συγγραφή του πειραµατικού διδακτικού υλικού, κρίθηκε σκόπιµο να γίνει µια
αρχική αξιολόγησή του από έµπειρους καθηγητές που διδάσκουν χηµεία στο λύκειο. Η
αξιολόγηση έγινε από τέσσερις καθηγητές χηµικούς, τρεις άντρες (X1, Χ2, Χ3) και µια
γυναίκα (Χ4). Τρεις από αυτούς είναι διορισµένοι καθηγητές µέσης εκπαίδευσης (Χ2, Χ3,
Χ4), ενώ ο Χ1 διδάσκει επί πολλά χρόνια σε φροντιστήριο µέσης εκπαίδευσης. Η Χ4 έχει
πολύ περισσότερα χρόνια διορισµού από τους άλλους, ενώ οι Χ2 και Χ3 έχουν διδάξει σε
φροντιστήρια πριν από το διορισµό τους. Επίσης ένας εκ των τεσσάρων εκπαιδευτικών (Χ2)
έχει αποκτήσει µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης στη διδακτική φυσικών επιστηµών και
ένας στη φυσικοχηµεία (Χ3). Μόνο ο ένας από αυτούς (Χ2) ανήκε στην ερευνητική οµάδα
του Γ. Τσαπαρλή. Επιπλέον το βιβλίο δόθηκε σε πανεπιστηµιακό καθηγητή µε εµπειρία σε
θέµατα χηµείας λυκείου λόγω συµµετοχής του σε συγγραφή σχολικών βιβλίων χηµείας
λυκείου.
Σε κάθε καθηγητή δόθηκε ένα αντίτυπο του βιβλίου. Οι εκπαιδευτικοί και ο καθηγητής
επεξεργάστηκαν το υλικό κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2005-2006 (Οκτώβριος 2005
- Απρίλιος 2006). Κατόπιν συνεννόησης κανονίστηκαν συναντήσεις των συγγραφέων µε τους
αξιολογητές. Με τον πανεπιστηµιακό καθηγητή η συνέντευξη λήφθηκε τηλεφωνικά. Οι
καθηγητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές µε τις εντυπώσεις τους κατά την
ανάγνωση του βιβλίου, παρατηρήσεις, διορθώσεις κ.λ.π., λαµβάνοντας υπόψη τους και τα
υπάρχοντα σχολικά βιβλία γενικής παιδείας της α΄ και β΄ λυκείου, καθώς επίσης και τα
περιεχόµενα της γενικής παιδείας β΄ λυκείου σύµφωνα µε την κατατεθείσα το 1997-98 στο
Π.Ι. πρόταση, αλλά και µε κάποιες προσθήκες στην ύλη λόγω της προσθήκης δεύτερης ώρας
στη χηµεία α΄ λυκείου. Οι συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν κατόπιν σύµφωνης γνώµης των
εκπαιδευτικών.
Η πρώτη οµάδα ερωτήσεων ήταν γενικές ερωτήσεις για το βιβλίο, π.χ. «Ποια η γενική
σου εντύπωση για το βιβλίο;», «Πώς κρίνεις την προσέγγιση καταστάσεων της ύλης από
λογικής/χηµικής πλευράς (λογική δοµή της χηµείας) και από παιδαγωγικής πλευράς;», «Πώς
συγκρίνεις το βιβλίο µε το υπάρχον βιβλίο;», «Ποιες οι θετικές και ποιες οι αρνητικές
παρατηρήσεις/ σχόλιά σου για το βιβλίο;», «Έχεις κάποιες συγκεκριµένες προτάσεις για
βελτίωση;».
Ακολούθησαν µια δεύτερη οµάδα ερωτήσεων που εστιάστηκε στον χηµικό αλφαβητισµό
και στη χηµική κουλτούρα. Πρώτα δόθηκαν µια γενική ερώτηση για το αν το βιβλίο
επιτυγχάνει τους στόχους του χηµικού αλφαβητισµού και κουλτούρας. Ακολούθησαν ειδικές
ερωτήσεις που ελήφθησαν από τη διεθνή βιβλιογραφία (Shartz et al. 2005a; 2005b). Αυτές
αναφέρονται σε: 1) γενικές επιστηµονικές ιδέες, 2) χαρακτηριστικά της χηµείας (ιδέεςκλειδιά), 3) χηµεία και ζωή, 4) ανώτερης τάξεως µαθησιακές ικανότητες.
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Α 4 Η ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ
Α 4.1 Οι χηµικές µεταβολές – Η χηµική αντίδραση
Συχνά όταν φέρνουµε σε στενή επαφή µεταξύ τους δύο ή
περισσότερες ουσίες (είτε στις συνήθεις συνθήκες θερµοκρασίας και
πίεσης είτε σε διαφορετικές συνθήκες π.χ. σε υψηλότερη θερµοκρασία
και/ή πίεση) συµβαίνει µεταβολή ή µεταβολές. Αποτέλεσµα είναι ο
σχηµατισµός νέας ή νέων ουσιών µε ταυτόχρονη εξαφάνιση µέρους ή του
συνόλου των αρχικών ουσιών. Έτσι, αν π.χ. φέρουµε σε επαφή αέριο
υδροχλώριο µε αέρια αµµωνία, σχηµατίζεται µια νέα ουσία, το στερεό
χλωριούχο αµµώνιο:
ΗCl(g) + NH3(g)  NH4Cl(s)

ατµοί HCl

ατµοί NH3

υδατικό
διάλυµα
HCl

υδατικό
διάλυµα
NH3

Η παραπάνω µεταβολή ονοµάζεται χηµική µεταβολή ή χηµική
αντίδραση. Χηµική µεταβολή µπορεί να υποστεί και µια µεµονωµένη
ουσία π.χ. το αέριο υδροϊώδιο, θερµαινόµενο στους 550οC, διασπάται στα
συστατικά του στοιχεία, υδρογόνο και ιώδιο:
2ΗΙ(g)  H2(g) + Ι2(g)
Οι αρχικές ουσίες ονοµάζονται τα αντιδρώντα, ενώ οι νέες ουσίες
ονοµάζονται τα προϊόντα της αντίδρασης.
Υπάρχει περίπτωση µια αντίδραση να µην γίνεται σε συνήθεις
συνθήκες, αλλά να γίνεται όταν στο αντιδρών µείγµα παρίσταται και σε
µικρή σχετικά ποσότητα, ένα τρίτο σώµα, που το ίδιο δεν
µεταβάλλεται/δεν αλλοιώνεται κατά την αντίδραση, αλλά µε µόνη την
παρουσία του κάνει να γίνεται η αντίδραση. Έτσι αέριο µείγµα
υδρογόνου και οξυγόνου µπορεί να παραµένει αναλλοίωτο επαόριστον,
παρουσία όµως του µετάλλου λευκόχρυσος (Pt), οι δύο ουσίες αντιδρούν
αµέσως, σχηµατίζοντας νερό:
Pt
2H2(g) + Ο2(g) 2H2Ο(l)

Κατά µία χηµική αντίδραση,
σε κατάλληλες συνθήκες,
γίνεται µια αλληλεπίδραση
ανάµεσα στα µόρια των
αντιδρώντων µε
αποτέλεσµα αυτά να
µετατρέπονται (µε
αναδιάταξη ατόµων) σε
µόρια προϊόντων
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Αποτελέσµατα
Γενικές ερωτήσεις – Θετικές γνώµες
1.
H πρώτη εντύπωση των καθηγητών που διάβασαν το βιβλίο ήταν ότι πρόκειται για
ένα πλήρες βιβλίο χηµείας, το οποίο ασχολείται µε πολλά θέµατα και περιέχει σχετικά
µεγάλο όγκο πληροφοριών.
2.
Η προσέγγιση αέρια – στερεά – υγρά ήταν κάτι, που αν και πολύ διαφορετικό σε
σχέση µε την κλασική προσέγγιση, άρεσε σε όλους. Γενικά όµως υπάρχει πληρότητα στο
περιεχόµενο και µια λογική ροή της ύλης.
3.
Η ενιαία αντιµετώπιση γενικής (φυσικοχηµείας), ανόργανης και οργανικής γενικά
άρεσε σε όλους, µιας και η χηµεία είναι πιο σωστό να αντιµετωπίζεται συνολικά. Έτσι
µπορούµε, για παράδειγµα, να περνούµε µε ευκολία από τα ανόργανα στα οργανικά οξέα,
αφού οι νόµοι και οι κανόνες που χαρακτηρίζουν και την οργανική και την ανόργανη χηµεία
είναι οι ίδιοι.
4.
Το πρακτικό τµήµα του βιβλίου το βρήκαν πολύ καλό και πολύ πλήρες. Έτσι θα
ήθελαν να είναι τα βιβλία χηµείας γενικής παιδείας.
5.
Η δοµή και η τυπογραφική διάταξη γενικά άρεσε σε όλους.
6.
Στα θετικά του βιβλίου ότι έχει τη στοιχειοµετρία στην πρώτη ενότητα όπως και το
µολ, ενώ το υπάρχον βιβλίο αυτά τα εξετάζει στο τέλος.
7.
Επίσης τη σύνδεση µε τη ζωή, το ότι δείχνει στο µαθητή ότι πολλά προέκυψαν µέσα
από µια διαδικασία πειραµάτων και τίποτα δεν είναι εντελώς αυθαίρετο.
Γενικές ερωτήσεις – Αρνητικές γνώµες και επιφυλάξεις
1.
Υπήρξαν και κάποιες επιφυλάξεις για την προσέγγιση αέρια – στερεά – υγρά. Γενικά
ειπώθηκε ότι η προσέγγιση αυτή είναι µεν καλή, αλλά και αρκετά πρωτότυπη, κάτι που ίσως
ξενίζει λίγο.
2.
Περιέχει κάποιες δύσκολες έννοιες (π.χ. το πείραµα του Μillikan, τα ατοµικά
φάσµατα εκποµπής, το ∆G, ενθαλπία, διαγράµµατα φάσεων κ.ά.).
[Πολλά από αυτά όµως βρίσκονται µέσα σε πλαίσια και εποµένως µπορεί να τα αποφύγει ο
καθηγητής περιορίζοντας έτσι και την ποσότητα αλλά και το βαθµό δυσκολίας της ύλης την
οποία ο µαθητής είναι υποχρεωµένος να µάθει. Με αυτόν τον τρόπο προσφέρεται µια
ολοκληρωµένη γνώση και ένα ολοκληρωµένο βιβλίο στο µαθητή.]
3.
Όλοι συµφώνησαν ότι το επίπεδο του βιβλίου είναι γενικά ανεβασµένο και ότι
σίγουρα θα δυσκολέψει τον µέσο µαθητή (σε συνδυασµό φυσικά µε το γεγονός ότι η χηµεία
που διδάσκεται ο µαθητής στο γυµνάσιο είναι ελάχιστη).
4.
Oι περισσότεροι πιστεύουν ότι η οργανική χηµεία «αδικείται» σε σχέση µε την
ανόργανη και τη φυσικοχηµεία γιατί είναι λιγότερη και θα ήθελαν περισσότερη οργανική
χηµεία.
Χηµικός αλφαβητισµός και χηµική κουλτούρα
•
Όλοι οι καθηγητές συµφώνησαν πως επιτυγχάνεται ο χηµικός αλφαβητισµός,
αφού το βιβλίο περιλαµβάνει µια µεγάλη ποσότητα θεωρίας και εφαρµογών. Αν λοιπόν τα
µάθει κάποιος αυτά, µπορούµε να πούµε ότι είναι χηµικά εγγράµµατος. Επίσης η χηµική
κουλτούρα επιτυγχάνεται, σύµφωνα µε τον πανεπιστηµιακό καθηγητή και µε έναν από τους
καθηγητές χηµείας. Ένας άλλος καθηγητής διατύπωσε την άποψη ότι είναι λίγο δύσκολο να
επιτευχθεί η χηµική κουλτούρα, αν και επιδιώκεται σε αυτό το βιβλίο, ενώ ένας τρίτος
καθηγητής διατύπωσε την άποψη ότι τόσο η χηµική κουλτούρα όσο και ο χηµικός
αλφαβητισµός επιτυγχάνονται µόνο από τους καλούς µαθητές.
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Ειδικές ερωτήσεις για τον χηµικό αλφαβητισµό και κουλτούρα
1) Γενικές επιστηµονικές ιδέες

Η χηµεία είναι µια πειραµατική επιστήµη. Οι χηµικοί εκτελούν επιστηµονικές έρευνες,
κάνουν γενικεύσεις, και προτείνουν θεωρίες για να εξηγήσουν τον κόσµο. ∆ύο από τους
καθηγητές απάντησαν ότι αυτό επιτυγχάνεται µε τα πειράµατα που γράφονται σε αυτό το
βιβλίο. Απουσιάζει όµως το περιγραφικό πείραµα, άρα αυτό το βιβλίο χρειάζεται να
περιλάβει και να διδαχθεί ταυτόχρονα µε ένα εργαστήριο.

Η χηµεία παρέχει γνώσεις που χρησιµοποιούνται για να εξηγούν φαινόµενα σε άλλες
γνωστικές περιοχές, όπως στις γεωλογικές και τις βιολογικές επιστήµες. ∆ύο από τους
καθηγητές απάντησαν ότι αυτό εδώ δεν φαίνεται να γίνεται.
2) Χαρακτηριστικά της χηµείας (ιδέες-κλειδιά)

«Η χηµεία επιδιώκει να εξηγεί µακροσκοπικά φαινόµενα σε σχέση µε τη µοριακή δοµή
της ύλης». ∆ύο από τους καθηγητές απάντησαν ότι αυτό καλύπτεται, ενώ ένας τρίτος ότι
επιτυγχάνεται αλλά όχι σε όλα τα σηµεία.

«Η χηµεία ερευνά τη δυναµική των µεταβολών και των αντιδράσεων». Και οι τέσσερις
καθηγητές απάντησαν ότι αυτό καλύπτεται.

«Η χηµεία ερευνά τις ενεργειακές µεταβολές που συνοδεύουν τις χηµικές αντιδράσεις».
Και σε αυτή την ερώτηση και οι τέσσερις καθηγητές απάντησαν ότι αυτό γίνεται στο
πειραµατικό διδακτικό υλικό.

«Η χηµεία συµβάλει στο να κατανοήσουµε και να εξηγήσουµε την ζωή µε βάση τις
χηµικές δοµές και τις διαδικασίες στους ζώντες οργανισµούς». Και οι τέσσερις καθηγητές
απάντησαν ότι αυτό δεν φαίνεται. [Αλλά στην Ελλάδα αυτό αποτελεί αντικείµενο του
µαθήµατος της βιολογίας. Πάντως σ’ αυτό µπορεί να συµβάλει και το µάθηµα χηµείας γενικής
παιδείας της β΄ λυκείου.]3

«Η χηµεία χρησιµοποιεί µια ειδική γλώσσα. Ένα χηµικά εγγράµµατο άτοµο δεν είναι
υποχρεωµένο να ξέρει αυτήν την γλώσσα, αλλά πρέπει να µπορεί να εκτιµά την συµβολή της
χηµικής γλώσσας στην ανάπτυξη αυτής της επιστήµης». ∆ύο από τους καθηγητές απάντησαν
ότι αυτό καλύπτεται, ενώ οι άλλοι δύο ότι δεν καλύπτεται αρκετά.
3) Χηµεία και ζωή. («Σηµασία της χηµικής γνώσης στην εξήγηση των καθηµερινών
φαινοµένων και χρήση τους από τον πολίτη ως καταναλωτή νέων προϊόντων και τεχνολογιών,
στη λήψη αποφάσεων, και στη συµµετοχή σε µια κοινωνική συζήτηση σε σχέση µε θέµατα στα
οποία υπεισέρχεται η χηµεία», «Σχέσεις µεταξύ των εξελίξεων της χηµείας και των κοινωνικών
διαδικασιών». [Αυτά καλύπτονται εν µέρει σε σχέση µε τα θέµατα που µελετώνται.
Περισσότερο πρέπει να συµβάλει σ’ αυτό το µάθηµα γενικής παιδείας της β΄ λυκείου.]
4) Ανώτερης τάξεως µαθησιακές ικανότητες: Σε γενικές γραµµές και οι τέσσερις καθηγητές
απάντησαν ότι συµβάλλει.

3

Σύµφωνα µε την πρόταση που είχε υποβληθεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το 1997-98, το µονόωρο µάθηµα
χηµείας γενικής παιδείας στη β΄ λυκείου περιελάµβανε τα παρακάτω κεφάλαια: (1) Πολυµερή -Πλαστικά, (2)
Φάρµακα, (3) Τρόφιµα, (4) Ενέργεια. Η ύλη αυτή µπορεί να επεκταθεί λόγω της προστεθείσας εν των µεταξύ
δεύτερης διδακτικής ώρας και να διαρθρωθεί ως εξής: (1) Οργανική χηµεία, (2) Πολυµερή-πλαστικά, (3)
Φάρµακα, (4) Βιοµόρια, (5) Τρόφιµα, (6) Χηµεία και γεωργία, (7) Ενέργεια, (8) Χηµεία, γη και διάστηµα. (9) H
χηµεία ως µια συνεχώς αναπτυσσόµενη επιστήµη. (Το κεφ. 7 καλύπτει και θέµατα πυρηνικής χηµείας και
ραδιοχηµείας. Το κεφ. 9 αναφέρεται στη φύση της επιστήµης ) Έτσι µπορεί να δοθεί µια πληρέστερη πλευρά
της χηµείας.
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Σύγκριση µε το τρέχον πρόγραµµα και βιβλίο
•
Σε σύγκριση µε το υπάρχον βιβλίο, απάντησαν ότι το πειραµατικό υλικό έχει τελείως
διαφορετική λογική και δοµή.
•
Στο ποιο από τα δύο είναι καλύτερο δεν δόθηκε µιας σαφής απάντηση, µιας και τα
βιβλία είναι τελείως διαφορετικά µεταξύ τους. Επιπλέον το πειραµατικό διδακτικό υλικό δεν
έχει διδαχθεί. Θα πρέπει πρώτα να δουν και στην πράξη, πώς θα αντιµετωπίσουν αυτή την
διαφορετική προσέγγιση οι µαθητές.
•
Ο χηµικός αλφαβητισµός στα υπάρχοντα βιβλία γενικής παιδείας α΄ και β΄ λυκείου
επιτυγχάνεται λιγότερο σε σχέση µε το πειραµατικό διδακτικό υλικό και ότι τον µαθητή που
δεν πάει θετική κατεύθυνση η χηµεία τον απωθεί τελείως.
•
Η χηµική κουλτούρα στο τρέχον πρόγραµµα (οι απόψεις εδώ διίστανται)
επιτυγχάνεται, ή επιτυγχάνεται λιγότερο σε σχέση µε το πειραµατικό διδακτικό υλικό ή δεν
επιτυγχάνεται σχεδόν καθόλου.
•
Τα τρέχον πρόγραµµα σπουδών λυκείου γενικής παιδείας δεν αφήνει στον µαθητή
την εντύπωση ότι η χηµεία είναι ένα χρήσιµο αλλά και απολαυστικό και ωραίο µάθηµα.
Εξάλλου, γενικά δεν καλλιεργεί ανώτερης τάξης γνωστικές ικανότητες - αυτό όµως γίνεται σε
κάποιο βαθµό στην α΄ λυκείου.
Προτάσεις βελτίωσης
•
Να υπάρχει έναν πίνακας µε τους κυριότερους αριθµούς οξείδωσης.
•
Να µειωθούν κάποια πράγµατα όπως π.χ. το θείο και οι αλλοτροπικές µορφές του
άνθρακα [τα οποία όµως έχουν σχέση µε αυτό που λέµε σύνδεση µε τη ζωή].
•
Τα πλαίσια να µην διδάσκονται, απλώς να γίνεται µια απλή αναφορά.
•
Να αφαιρεθεί η απόδοση, µιας και οι µαθητές δεν την κατανοούν.
•
Να µπει κάποιο υλικό στο διαδίκτυο, λόγω του ότι τα ογκώδη βιβλία απωθούν τους
µαθητές. (Άποψη του πανεπιστηµιακού καθηγητή)
•
Να δοθεί έµφαση στην ονοµατολογία µε κάποιους κανόνες και να µην αναφερθούν
µόνο κάποια παραδείγµατα οργανικών ενώσεων.
•
Καλό θα ήταν το µάθηµα να συνδυάζεται µε ένα εργαστήριο.
•
∆ιατυπώθηκε φυσικά και η άποψη ότι θα πρέπει σε κάθε κεφάλαιο να µπουν και
ασκήσεις µε λυµένα παραδείγµατα για να επιτευχθεί αυτό.
Τελικά σχόλια
Η εισαγωγή στη χηµεία µέσω των καταστάσεων της ύλης συνιστά µια πρωτότυπη
προσέγγιση, πολύ διαφορετική σε σχέση µε τις κλασικές προσεγγίσεις της χηµείας τόσο στην
Ελλάδα όσο και διεθνώς. Το προτεινόµενο βιβλίο ικανοποιεί σε ικανοποιητικό βαθµό τα
χαρακτηριστικά του χηµικού αλφαβητισµού και της χηµικής κουλτούρας. Επίσης
χαρακτηρίζεται από πληρότητα, αν και αυτό οδηγεί σε σχετικά µεγάλη ποσότητα ύλης, ενώ
περιλαµβάνει και αρκετές σίγουρα δύσκολες για τους µαθητές α΄ λυκείου έννοιες. Τώρα, το
αν οι µαθητές θα µείνουν από το βιβλίο µε την εντύπωση ότι η χηµεία είναι ένα χρήσιµο,
αλλά και απολαυστικό και ωραίο µάθηµα είναι κάτι που εξαρτάται αφενός από τους ίδιους
τους µαθητές, αφετέρου και κυρίως από τον καθηγητή που διδάσκει το µάθηµα. Τέλος, η
ουσιαστική αξιολόγηση του προτεινόµενου προγράµµατος και του βιβλίου µπορεί να γίνει
µόνον µε την χρησιµοποιήση/εφαρµογή του στην πράξη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το πειραµατικό διδακτικό υλικό (χωρίς την αξιόλογησή του όµως) παρουσιάστηκε στο
20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χηµείας (Ιωάννινα, 20-23/9/2005) καθώς και στο 15ο Σεµινάριο ∆ιδακτικής
της Χηµείας (Αθήνα, 17-18 ∆εκεµβρίου 2005).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Ο αέρας, τα αέρια και η αέρια κατάσταση
Α 1 Ο ατµοσφαιρικός αέρας. A 1.1 Φυσική και χηµική ταυτότητα του αέρα - A 1.2 Ο αέρας ως µείγµα αερίων
- A 1.3 Ταξινόµηση της ύλης: ουσίες, µείγµατα, ενώσεις, στοιχεία.
Α 2 Τα άτοµα και η ατοµική δοµή. A 2.1 H σύγχρονη άποψη για το άτοµο Α 2.2 Άτοµα: σύσταση, ισότοπα,
σχετική ατοµική µάζα - A 2.3 Περισσότερα για την ατοµική δοµή: Το ατοµικό µοντέλο του Bohr.
Α 3 Τα µόρια και η µοριακή δοµή. Α 3.1 Ο χηµικός δεσµός (το µόριο του υδρογόνου, το µόριο του
υδροχλωρίου, τα υδρίδια των αµετάλλων, το υδρόθειο, χαρακτηριστικά οµοιοπολικών ή µοριακών ενώσεων,
απλός, διπλός, τριπλός δεσµός) - Α 3.2 Η σχετική µοριακή µάζα ή µοριακό βάρος και το µολ - Α3.3 Το µόριο
της αµµωνίας και η πόλωση των δεσµών.
Α.4 Η χηµική αντίδραση. Α 4.1 Οι χηµικές µεταβολές – Η χηµική αντίδραση (διατήρηση της µάζας κατά τις
χηµικές αντιδράσεις, νόµος αφθαρσίας της ύλης του Lavoisier, µια πολύ χρήσιµη χηµική αντίδραση: η
συνθετική παρασκευή της αµµωνίας) - Α 4.2 Πότε πραγµατοποιείται µια χηµική αντίδραση (η θεωρία των
συγκρούσεων) - Α 4.3 Μεταβολή της ενέργειας κατά τις χηµικές αντιδράσεις (η χηµική θερµοδυναµική) – Α 4.4
Μονόδροµες και αµφίδροµες αντιδράσεις (τα αλογόνα και τα
υδραλογόνα) - Α 4.5 Εξώθερµες και ενδόθερµες αντιδράσεις (η θερµότητα αντίδρασης, ενέργεια/ενθαλπία
δεσµού) - Α 4.6 Στοιχειοµετρικοί υπολογισµοί (µεθοδολογία για την επίλυση προβληµάτων στοιχειοµετρίας,
απόδοση χηµικής αντίδρασης).
Α.5 Το οξυγόνο και τα ευγενή αέρια. Α.5.1: Γενικά για το οξυγόνο - Α.5.2: Οξείδωση και καύση (ένας πρώτος
ορισµός της οξείδωσης) - Α 5.3 Η βιολογική σηµασία του οξυγόνου (η φωτοσύνθεση και ο µεταβολισµός των
υδατανθράκων) - Α 5.4 Τα οξείδια – Τα οξείδια των αµετάλλων (ορισµός, συµβολισµός, ονοµατολογία και
ταξινόµηση οξειδίων) - Α 5.5 Τα ευγενή αέρια.
Α 6 Το ιδανικό αέριο και η καταστατική εξίσωσή του. Α 6.1 Οι νόµοι των αερίων (ο νόµος του Boyle, ο
νόµος του Charles, ο νόµος του Gay-Lussac) - Α 6.2 Η καταστατική εξίσωση του ιδανικού αερίου.
Α7 Η οργανική χηµεία. Α 7.1 To φυσικό αέριο (βιοαέριο) - A 7.2 H οργανική και η ανόργανη χηµεία (τo
µεθάνιο, οι κορεσµένοι υδρογονάνθρακες) - Α 7.3 Η καύση των υδρογονανθράκων - A 7.4 Ισοµέρεια - A 7.5 Οι
ακόρεστοι άκυκλοι υδρογονάνθρακες (αλκένια, αλκίνια).
Α 8 Η ρύπανση του αέρα. Α 8.1 Η αιθαλοµίχλη - Α 8.2 H φωτοχηµική ρύπανση - Α 8.3 Το όζον και η τρύπα
του όζοντος - Α 8.4 Το φαινόµενο του θερµοκηπίου.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Το αλάτι, τα άλατα και η στερεά κατάσταση
B 1. Το αλάτι και η κρυσταλλική κατάσταση. Β 1.1 Το µαγειρικό αλάτι - Β 1.2 Ο ιοντικός ή ετεροπολικός
δεσµός - Β 1.3 Οι κρύσταλλοι.
B 2 Ο αριθµός οξείδωσης και ο περιοδικός πίνακας. Β 2.1 Οι οξειδωτικές καταστάσεις των στοιχείων και ο
αριθµός οξείδωσης - Β 2.2 Ο περιοδικός πίνακας των ατόµων (των στοιχείων).
B 3 Τα άλατα, τα οξείδια των µετάλλων και τα υδροξείδια των µετάλλων. Β 3.1 Τα άλατα - Β 3.2 Τα
οξείδια των µετάλλων - Β 3.3 Τα υδροξείδια των µετάλλων - Β 3.4 Η ύαλος (το γυαλί).
B 4 Τα µοριακά στερεά. Β 4.1 Οργανικά µοριακά στερεά (στερεοί κορεσµένοι υδρογονάνθρακες) – Β 4.2 Ο
πάγος - Β 4.3 Το ιώδιο - Β 4.4 Ατοµικά (πολυατοµικά) στερεά (ο φωσφόρος, το θείο) - Β 4.5 Αλλοτροπία του
άνθρακα: ∆ιαµάντι, γραφίτης, ανθρακίτης, λιγνίτης, φουλλερένια.
B 5 Τα µέταλλα. Β 5.1 Χαρακτηριστικές ιδιότητες των µέταλλων – Μεταλλικός δεσµός - Β 5.2 Σχέση των
οξειδωτικών καταστάσεων και του αριθµού οξείδωσης µε τα φαινόµενα της οξείδωσης και της αναγωγής - Β 5.3
Ο σίδηρος - Β 5.4 Το αργίλιο ή αλουµίνιο - Β 5.5 Ο χαλκός.
B 6 Τα στερεά απόβλητα και η διαχείρισή τους. Β 6.1 ∆ιαχείριση απορριµµάτων - Β 6.2 Ανακύκλωση του
αλουµινίου.
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Το νερό, τα υγρά και η υγρή κατάσταση
Γ 1 Ο ρόλος της υγρής κατάστασης στη ζωή. Γ 1.1 Η χηµεία της ζωής είναι “υγρή” - Γ 1.2 Η ανώµαλη
διαστολή του νερού και ο ρόλος της στην υδρόβια ζωή.
Γ 2 Όρια θερµοκρασιών και πιέσεων της υγρής κατάστασης. Γ 2.1 Τάση ατµών ενός υγρού - Γ 2.2
Κινητικότητα στην υγρή κατάσταση - Γ 2.3 ∆ιάγραµµα φάσεων νερού - Γ 2.4 Υγροποίηση αερίων (υγρά άζωτο,
οξυγόνο, υδρογόνο, υγραέρια).
Γ 3 ∆ιαµοριακές δυνάµεις (δυνάµεις Van der Waals). Γ 3.1 Μόρια που είναι µόνιµα δίπολα - Γ 3.2 ∆υνάµεις
µόνιµου διπόλου-µόνιµου διπόλου - Γ 3.3 ∆υνάµεις διασποράς (London) (παροδικά δίπολα).
Γ 4 Το νερό. Γ 4.1 : Φυσικές ιδιότητες και δοµή του νερού (φυσικές ιδιότητες, η δοµή του µορίου του νερού,
νερό: ο σηµαντικότερος διαλύτης) – Γ 4.2 Ο δεσµός υδρογόνου - Γ 4.3 Το υπεροξείδιο του υδρογόνου.
Γ 5 Ο υδράργυρος και τo βρώµιο: τα µοναδικά υγρά χηµικά στοιχεία. Γ 5.1 Ο υδράργυρος - Γ 5.2 Το
βρώµιο.
Γ 6 Οργανική χηµεία: υγρές οργανικές ουσίες. Γ 6.1 Υγροί υδρογονάνθρακες - Γ 6.2 Το πετρέλαιο Γ 6.3 Το
βενζόλιο και οι αρωµατικές ενώσεις - Γ 6.4 Οι αλκοόλες, οι αιθέρες και τα αλκυλαλογονίδια - Γ 6.5 Οι
αλδεΰδες και οι κετόνες.
Γ 7 Τα διαλύµατα. Γ 7.1 Γενικά για τα διαλύµατα (πώς εκφράζεται η περιεκτικότητα ενός διαλύµατος) - Γ
7.2 ∆ιαλυτότητα (κανόνας διαλυτότητας) - Γ 7.3 Υδατικά διαλύµατα ιοντικών ενώσεων (η θεωρία της
ηλεκτρολυτικής διάστασης του Arrhenius) - Γ 7.4 Χηµικές αντιδράσεις σχηµατισµού δυσδιάλυτης ουσίας σε
υδατικά διαλύµατα - Γ 7.5 Συγκέντρωση διαλύµατος (συγκέντρωση ή µολικότητα κατ' όγκο διαλύµατος).
Γ 8 Οι προσθετικές ιδιότητες των διαλυµάτων. Γ 8.1 Τι είναι οι προσθετικές ιδιότητες – H µείωση της
τάσης ατµών - Γ 8.2 Ανύψωση της θερµοκρασίας βρασµού - Γ 8.3 Ταπείνωση της θερµοκρασίας πήξης - Γ 8.4
Η ώσµωση και η ωσµωτική πίεση.
Γ 9 Τα οξέα και οι βάσεις. Γ 9.1 Γενικά περί οξέων (ορισµός, χρήσεις των οξέων, όξινος χαρακτήρας, οι
δείκτες) - Γ 9.2 Συµβολισµός, ονοµατολογία και δοµή των ανόργανων οξέων (όξινα οξείδια, ανυδρίτες οξέων) Γ 9.3 Γενικά περί βάσεων (ορισµός, βασικός χαρακτήρας, βασικά οξείδια, ανυδρίτες βάσεων) - Γ 9.4 Το νερό
είναι πολύ ασθενές οξύ και πολύ ασθενής βάση - Γ 9.5 Το pH.
Γ 10 Τα οργανικά οξέα. Γ 10.1 Ταξινόµηση των οργανικών οξέων - Γ 10.2 Κορεσµένα µονοκαρβοξυλικά οξέα
- Αιθανικό οξύ – Οι εστέρες.
Γ 11 Χηµικές αντιδράσεις σε υδατικά διαλύµατα. Γ 11.1 Η εξουδετέρωση - Γ 11.2 Μεταθετικές αντιδράσεις Γ 11.3 Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης.
Γ 12 Το πόσιµο νερό και η ρύπανσή του. Γ 12.1 Το πόσιµο νερό (στάδια επεξεργασίας πόσιµου νερού) - Γ
12.2 Η ρύπανση του νερού (αστικά απόβλητα, βιοµηχανικά απόβλητα) - Γ 12.3 Όξινη βροχή και περιβάλλον.
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