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ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ
ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ
(ρέδηα Μαζήκαηνο, Δθπαηδεπηηθά ελάξηα)
Η παροφςα πρόταςη υποβάλλεται ςφμφωνα με την υπ. αριθμ. 3614/08-09-2010 Πρόςκληςη
και υπό τουσ όρουσ που αναφέρονται εκεί.

1) ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ

1.1 Σίηινο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο
Αλαθέξεηαη ν ηίηινο ηεο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο, ν νπνίνο ζα απνηππώλεη ηνλ ζθνπό θαη
ζα πξνζδηνξίδεη ηελ αξρηθή κνξθή θαη ην πεξηερόκελό ηεο.
ΣΑ ΠΑΡΑΛΔΙΠΟΜΔΝΑ …ΜΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΑΚΗΗ ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΓΙΑ
ΒΙΟΤ ΒΔΛΣΙΩΔΙ ΣΗ…
……………………………………………………………………………………………

1.2 Γεκηνπξγόο/-νη
Ολνκαηεπώλπκν: Μαξθνγηαλλάθεο Γεκνζζέλεο…………………………
Παηξώλπκν: Ισάλλεο…………………………………………………………………….
Ιδηόηεηα: Δθπαηδεπηηθόο +

ρνιηθόο ύκβνπινο

ηέιερνο Γηνίθεζεο

ηνηρεία Οξγαληθήο Θέζεο: …Γπκλάζην νύδαο Υαληά ………………………
Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε: …Μεισλνγηάλλε Καιαζάο Αθξσηεξίνπ Υαληά…
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E-mail: dgmarko@otenet.gr………………………………………………………
Γηθηπαθόο ηόπνο / blog: ………………………………………………………………...
Η ζπγθεθξηκέλε Γηδαθηηθή Πξαθηηθή έρεη αλαπηπρζεί ζην πιαίζην θάπνηνπ
εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο;
ΝΑΙ
ΟΥΙ
++
Αλ λαη, λα αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ: ………………………………………………..
Ιζηνζειίδα / blog: …………………………………………………………………………..

1.3 Δκπιεθόκελεο γλωζηηθέο πεξηνρέο
Γλωζηηθό/-ά αληηθείκελν/-α ηεο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο:

(π.ρ. Μαζεκαηηθά Δ΄

Γεκνηηθνύ) XHMEIA A΄ ΛΤΚΔΙΟΤ………………………………
Ιδηαίηεξε Πεξηνρή ηνπ γλωζηηθνύ αληηθεηκέλνπ (π.ρ. ελόηεηα ‘θιάζκαηα’).
ΟΞΔΑ ΒΑΔΙ ΑΛΑΣΑ………………………………………………
πκβαηόηεηα κε ην ΑΠ & ην ΓΔΠΠ. (ζε πνηα ελόηεηα ηνπ ΑΠ εληάζζεηαη ν
θεληξηθόο άμνλαο ηνπ ζέκαηνο θαη πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπ κε ην ΓΔΠΠ)
3Ο Κεθάιαην ζρνιηθνύ βηβιίνπ Υεκείαο Α Λπθείνπ 3.2.2,
θαζεκεξηλή δσή.

3.5,

3.6 ρεκεία θαη

1.4 Βαζκίδα Δθπαίδεπζεο / Σάμεηο ζηηο νπνίεο ην εθαξκόζαηε
Βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία αθνξά ε Γηδαθηηθή Πξαθηηθή:
Πξσηνβάζκηα

Γεπηεξνβάζκηα

+

Σάμε ή ηάμεηο ζηηο νπνίεο ην εθαξκόζαηε …………………………………………..
Τπήξμε

ζπλεξγαζία

ηάμεωλ

ηνπ

ίδηνπ

ζρνιείνπ

ή

ζπλεξγαζία

ηάμεωλ

δηαθνξεηηθώλ ζρνιείωλ;
ΝΑΙ

ΟΥΙ

+

Αλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ηα ζπλεξγαδόκελα ζρνιεία/ηάμεηο.
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
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1.5 Δίδνο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο
εκεηώζηε απηό / απηά πνπ θξίλεηε όηη αληαπνθξίλνληαη θαιύηεξα ζηελ πξόηαζή ζαο:
1. ρέδην Μαζήκαηνο (ζρέδην γηα δηδαζθαιία 45’ ή ιηγόηεξν ή δηδαθηηθό
δίσξν).
2. Αθνινπζία

ρεδίσλ

Μαζήκαηνο

κε

κεγαιύηεξε

δηάξθεηα

(ελάξην

Γηδαζθαιίαο).
3. Οινθιεξσκέλε παηδαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα ζηε ζρνιηθή ηάμε.

+

4. Δπηηπρεκέλν project πνπ πινπνηήζεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο.
5. Λεηηνπξγηθόο

ηξόπνο

ππέξβαζεο

ησλ

δπζθνιηώλ

ηνπ

αλαιπηηθνύ

πξνγξάκκαηνο.
6. Δθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε θάπνην δηδαθηηθό αληηθείκελν ή
ζε θάπνηα δξάζε.
7. Δπηηπρεκέλν παξάδεηγκα ζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο ζην ζρνιείν.
8. Απνδνηηθή πεξίπησζε επξύηεξεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ζπλαδέιθσλ.
9. Πξαθηηθή ιεηηνπξγηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο / θεδεκόλεο ησλ
καζεηώλ ή ηελ ηνπηθή θνηλσλία.
10. Πξαθηηθή απνδνηηθήο αληηκεηώπηζεο θαη δηαρείξηζεο πξνβιεκαηηθώλ
θαηαζηάζεσλ θαη θξίζεσλ ζην ζρνιείν ή ζηελ ηάμε.
11. Καιέο Πξαθηηθέο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ή ηελ εθαξκνγή
ζύγρξνλσλ κεζόδσλ δηδαζθαιίαο (ζπλεξγαζία κε άιιεο ηάμεηο / κε άιια
ζρνιεία).
12. Άιιν ……………………………………………………………………....
……………………………………………………………………..............
……………………………………………………………………..............

1.6 θνπόο & ηόρνη ηεο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο
Οη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο είλαη ζηνρνθεληξηθέο. Ο γεληθόο ζθνπόο ηεο δηδαθηηθήο
πξαθηηθήο θαη νη επηκέξνπο ζηόρνη εμαξηώληαη από ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε πνπ
ππνζηεξίδεη ν θάζε εθπαηδεπηηθόο θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ ζεσξία γηα ηε δηδαζθαιία θαη
ηε κάζεζε. Απηνί είλαη πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηύπν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα
αθνινπζήζνπλ θαη ην πεξηερόκελό ηνπο.
Γεληθόο θνπόο…Η εθηέιεζε κηαο νινθιεξωκέλεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο
ρεκείαο από ηνπο καζεηέο (κεηωπηθό εξγαζηήξην)
Δπηκέξνπο ηόρνη ωο πξνο ην γλωζηηθό αληηθείκελν θαη ωο πξνο ηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία.
Α) ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ
1) να διακρίνουν το περιβάλλον ςε διαλφματα (όξινο-ουδζτερο –βαςικό), και να
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προςδιορίηουν το ph κατά προςζγγιςθ .
2) να κατανοιςουν τθν αντίδραςθ τθσ εξουδετζρωςθσ και να ερμθνεφουν τον ανταγωνιςτικό
χαρακτιρα μεταξφ οξζων και βάςεων.
3) να διακρίνουν τισ αντιδράςεισ διπλισ αντικατάςταςθσ και να αιτιολογοφν τισ προχποκζςεισ
για να γίνονται αυτζσ .
4) να προβλζπουν τα προϊόντα των αντιδράςεων διπλισ αντικατάςταςθσ και να
ςυμπλθρϊνουν τισ αντίςτοιχεσ αντιδράςεισ .
5) να γνωρίςουν το εργαςτιριο χθμείασ και τθν αναγκαιότθτά του.
Β) ΣΟ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ
1) να ζχει ενιςχυκεί το ενδιαφζρον των για το μάκθμα τθσ χθμείασ
2) να ζχουν αποκτιςει μια εμπειρία εργαςτθριακισ άςκθςθσ
3) να ζχουν αποβάλει κάκε φόβο χριςθσ αντιδραςτθρίων και χθμικϊν οργάνων.
4) να αξιολογιςουν τθν ςθμαςία τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ ομαδικότθτασ μεταξφ των,
5) να γνωριςτοφν καλλίτερα μεταξφ των
6) να αλλάξουν ςτάςθ και άποψθ για το μάκθμα τθσ χθμείασ .
Γ) ΣΟ ΨΤΧΟΚΙΝΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ
να μποροφν να εκτελζςουν μια απλι εργαςτθριακι άςκθςθ, να ανακατεφουν ,να μεταγγίηουν
υγρά να χειρίηονται δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ αντιδραςτιρια κλ

εκεηώζηε αλ
αμηνπνηνύληαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη ππεξεζίεο ηωλ
Σερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλωλίαο (ΣΠΔ) …
Αμηνπνηείηαη ην ζρνιηθό εξγαζηήξην ρεκείαο ζε όιε ηνπ ηελ έθηαζε

1.7 Δθηηκώκελε δηάξθεηα
Τπνινγίδεηαη ν ρξόλνο πνπ ζα δηαξθέζεη ε Γηδαθηηθή Πξαθηηθή ζε ζρέζε κε ηηο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ην ΑΠ θαη ην ζπλνιηθό
πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ.
πλήζσο πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο:
•

Ώπα έναπξηρ: ε έλαξμε ηεο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο κπνξεί λα ζπζρεηίδεηαη κε
άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ηάμεο, πνπ κπνξεί λα ζεσξνύληαη πξναπαηηνύκελεο
ηεο εθαξκνγήο ηεο.
Πξναπαηηνύκελν είλαη ε δηδαζθαιία νιόθιεξεο ηεο ελόηεηαο ηωλ νμέωλ –
βάζεωλ – αιάηωλ……..
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•

Διάπκεια: ε Γηδαθηηθή Πξαθηηθή κπνξεί λα δηαξθέζεη από κηα δηδαθηηθή ώξα κε
ηε δηελέξγεηα κηαο ή δύν δξαζηεξηνηήησλ (Σσέδιο Μαθήμαηορ) έωρ κηα
εβδνκάδα, έλα κήλα ή θαη νιόθιεξν ην ζρνιηθό έηνο (Εκπαιδεςηικό Σενάπιο).
Η διάπκειά ηηρ είναι μια (1) διδακηική ώπα εκηέλεζηρ και μια (1) η
αξιολόγηζη ηηρ πποζπάθειαρ
…………………………………………………………………………………………

•

Σςσνόηηηα: εμαξηάηαη από ην ζέκα ηεο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο. Μπνξεί λα
δηελεξγεζεί ζε ζπλερόκελε ζρνιηθή πεξίνδν ή ζε ρσξηζηέο ζρνιηθέο πεξηόδνπο,
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ.

•

Κάθε σπόνο ζηην Α΄Λςκείος
…………………………………………………………………………………………

2) ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ

2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο
Πεξηγξάθεηαη ην ζεσξεηηθό, παηδαγσγηθό θαη κεζνδνινγηθό πιαίζην.
- Γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο θάζε δξαζηεξηόηεηαο ηεο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο.
- Κάζε δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα πεξηγξάθεηαη αλά θάζεηο εξγαζίαο, εάλ πξόθεηηαη γηα
ηελ αλάπηπμε π.ρ. ελόο project (A’ Φάζε: δηακόξθσζε πξόηεξσλ εκπεηξηώλ θαη
γλώζεσλ, Β’ Φάζε: Αλαδήηεζε θαη ζπγθέληξσζε πιηθνύ από πεγέο θηι.) ή αλά
δηδαθηηθή ώξα (1ν δίσξν: παξαθνινύζεζε ηαηλίαο ηεο Δθπαηδεπηηθήο Σειεόξαζεο θαη
δηεξεύλεζε ησλ εκπεηξηώλ ησλ παηδηώλ γηα ην εμεηαδόκελν ζέκα θηι.).
-

ΣΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΑΚΗΗ ΧΗΜΕΙΑ
ΚΑΙ ΟΙ…ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΒΕΛΣΙΩΕΙ ΣΗ.
Δ.Μαρκογιαννάκθσ
Χθμικόσ 7ο Ε.Λ.Χανίων (Γ.Λ.Ακρωτηρίου)
Η εργαςτθριακι άςκθςι μασ είναι ςυνδυαςμόσ αςκιςεων που αναφζρονται ςτισ ιδιότθτεσ
των οξζων –βάςεων (δείκτεσ -εξουδετζρωςθ –pΗ) κακϊσ και ςτισ αντιδράςεισ διπλισ
αντικατάςταςθσ. Ζχει γίνει προςπάκεια προςαρμογισ τθσ ςτθν εκπαιδευτικι μασ
πραγματικότθτα (αναλυτικό πρόγραμμα και εργαςτθριακζσ ςυνκικεσ) και εφαρμόςτθκε μζχρι
τϊρα δυο ςυνεχείσ ςχολικζσ χρονιζσ ςτο 7ο ΕΛ Χανίων με ςυνεχείσ βελτιϊςεισ και
τροποποιιςεισ.

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΑΚΗΗ
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ΣΑ ΟΞΕΑ -ΒΑΕΙ -ΑΛΑΣΑ
Απαιτοφμενα όργανα-υλικά - αντιδραςτιρια
( για κάκε κζςθ εργαςίασ )
τιριγμα δοκιμαςτικϊν ςωλινων ,10 μικροί δοκιμαςτικοί ςωλινεσ
πεχαμετρικό χαρτί (κλίμακασ pH 1-14), πεχάμετρο.
Αντιδραςτθρια:
1) Δείκτθσ κόκκινο λάχανο,

2) Ξφδι ( αντί CH3COOH )

3) Κιμωλία ( αντί CaCO3 ),

4) Η2Ο

5) Na2CO3 (ςόδα)

6) Ba(NO3)2,

8) NaOH,

9) CuSO4

10) FeCl3 ,

11) ΚΙ,

7) H2SO4

12) (CH3COO)2Pb

Σα διαλφματα αλάτων είναι 0,1Μ ενϊ των οξζων – βάςεων 1Μ και βρίςκονται ςε
ςταγονομετρικά φιαλίδια των 100 ι 200ml

Άςκθςθ 1θ ΕΤΡΕΗ ΣΟΤ pH
Ι) ε 3 δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ βάλτε αντίςτοιχα μικρι ποςότθτα οξζοσ (ΗCl), νεροφ(Η2Ο), και
βάςθσ (NαOH).

ΙΙ) Ρίξτε 5 ςταγόνεσ δείκτθ (εκχφλιςμα από κόκκινο λάχανο) και παρατθριςατε τισ χρωματικζσ
αλλαγζσ ςτα διαλφματα .

ΙΙΙ) ε κάκε ζνα από τα τρία χαρτάκια πεχαμετρικοφ χαρτιοφ που ζχετε, ρίξτε αντίςτοιχα από
μία ςταγόνα οξζοσ, νεροφ και βάςθσ και παρατθριςατε τουσ χρωματιςμοφσ. Προςδιορίςατε
τα αντίςτοιχα pΗ ςυγκρίνοντασ τα χρϊματα που πιρατε με αυτά τθσ κλίμακασ του
πεχαμετρικοφ ςασ χαρτιοφ.
υμπλθρϊςτε τον πίνακα :

ΠΙΝΑΚΑ
ΔΙΑΛΤΜΑΣΑ

Χρϊμα δείκτθ

pH
6

1) ΗCl
2) H2O
3) NaOH

Άςκθςθ 2θ ΕΞΟΤΔΕΣΕΡΩΗ
Ρίξτε το περιεχόμενο του ςωλινα 1 ςτο ςωλινα 3.
α)Σι παρατθρείτε;……………………………………………………………………….

β) Γιατί ζγινε αυτό;……………………………………………………………………...

γ) Γράψτε τθν αντίδραςθ που πραγματοποιείται από τθν ανάμειξθ αυτι.
…………………………………………………………………………………………..
δ)Σι ουςία (οξφ ι βάςθ) κα πρζπει να προςτεκεί ςτο δοκιμαςτικό ςωλινα 3 για να
αλλάξει το χρϊμα του διαλφματοσ; ………………………………………………………………………………………….
ε) Προςπακιςτε να ρίξετε μικρζσ ποςότθτεσ ζτςι ϊςτε με μια ςταγόνα από τθν ουςία να ζχετε
αλλαγι ςτο χρϊμα του διαλφματοσ.

ςτ) Βάλτε το περιεχόμενο του διαλφματοσ που προζκυψε από τθν (ε) ςε ζνα μικρό ποτιρι
ηζςεωσ και με το πεχάμετρο να προςδιορίςετε το pH του .
Ποιο είναι το αποτζλεςμα τθσ μζτρθςισ ςασ;

pH = ……….

Άςκθςθ 3θ ΑΝΣΙΔΡΑΕΙ ΔΙΠΛΗ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ
Α) Να πραγματοποιιςετε τισ παρακάτω αντιδράςεισ βάηοντασ μικρζσ ποςότθτεσ διαλυμάτων
ςτουσ δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ .
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Β) τισ αντιδράςεισ 4 και 5 να βάλετε αντίςτοιχα μικρζσ ποςότθτεσ ςκόνθσ ςόδασ (Να2CO3) ςτθ
4, και ζνα κομματάκι κιμωλίασ ςτθ 5 και ςτθ ςυνζχεια να ρίξετε το ξφδι.
Γ) Παρατθριςτε ςε ποιεσ αντιδράςεισ εκλφονται αζρια ι δθμιουργοφνται ιηιματα .
1) Βa(NO3)2 +

H2SO4 

2) NaOH

+

CuSO4 

3) NaOH

+

FeCl3

4) Na2CO3

+ 2CH3COOH  2CH3COONa + CO2 + ………

ςόδα
5) CaCO3



ξφδι
+ 2CH3COOH  (CH3COO)2Ca +………..+ H2O

κιμωλία

ξφδι

6) ΚΙ + (CH3COO)2Pb  PbI2 + 2CH3COOK.
Δ) υμπλθρϊςτε τισ παραπάνω αντιδράςεισ .

Καλή διασκέδαση.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
1) Χρθςιμοποιοφμε μικρζσ ποςότθτεσ αντιδραςτθρίων.
2) Δεν ανακατεφομε το περιεχόμενο των δοκιμαςτικϊν ςωλινων.
3) Κακαρίηουμε τθν κζςθ μασ και πλφνουμε τουσ δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ.
4) Παραδίδουμε το φφλλο εργαςίασ μασ και το φφλλο αξιολόγθςθσ.

υμπλθρϊςτε το φφλλο αξιολόγθςθσ.
(θ αναγραφι του ονόματόσ ςασ ςε αυτό είναι προαιρετικι)
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Σι όμωσ κα πρζπει να ζχει προθγθκεί και τι να ακολουκιςει τθν εργαςτθριακι μασ άςκθςθ;

ΣΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΑΚΗΗ
ΣΑ ΟΞΕΑ – ΒΑΕΙ – ΑΛΑΣΑ
Μετά τθν πραγματοποίθςθ τθσ εργαςτθριακισ άςκθςθσ οι μακθτζσ κα πρζπει:

Α) ΣΟ ΓΝΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ
1) Να διακρίνουν το περιβάλλον ςε διαλφματα (όξινο-ουδζτερο –βαςικό), και να
προςδιορίηουν το ph κατά προςζγγιςθ αλλά και με ακρίβεια,
2) να κατανοιςουν τθν αντίδραςθ τθσ εξουδετζρωςθσ και να ερμθνεφουν τον ανταγωνιςτικό
χαρακτιρα μεταξφ οξζων και βάςεων,
3) να διακρίνουν τισ αντιδράςεισ διπλισ αντικατάςταςθσ και να αιτιολογοφν τισ προχποκζςεισ
για να γίνονται αυτζσ,
4) να προβλζπουν τα προϊόντα των αντιδράςεων διπλισ αντικατάςταςθσ και να
ςυμπλθρϊνουν τισ αντίςτοιχεσ αντιδράςεισ,
5) να γνωρίςουν το εργαςτιριο χθμείασ και τθν αναγκαιότθτά του.

Β) ΣΟ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ
1) Να ζχει ενιςχυκεί το ενδιαφζρον των για το μάκθμα τθσ χθμείασ,
2) να ζχουν αποκτιςει μια εμπειρία εργαςτθριακισ άςκθςθσ,
3) να ζχουν αποβάλει κάκε φόβο χριςθσ αντιδραςτθρίων και χθμικϊν οργάνων,
4) να αξιολογιςουν τθν ςθμαςία τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ ομαδικότθτασ μεταξφ των,

9

5) να γνωριςτοφν καλλίτερα μεταξφ των,
6) να αλλάξουν ςτάςθ και άποψθ για το μάκθμα τθσ χθμείασ .

Γ) ΣΟ ΨΤΧΟΚΙΝΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ
Να μποροφν να εκτελζςουν μια απλι εργαςτθριακι άςκθςθ, να ανακατεφουν ,να
μεταγγίηουν υγρά να χειρίηονται δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ, αντιδραςτιρια κλπ.

ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
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Εργαςτθριακισ άςκθςθσ ςτα οξζα – βάςεισ – άλατα
Ημερομθνία εκτζλεςθσ τθσ άςκθςθσ ......................................................

Απαντιςτε με προςοχι και ςυμπλθρϊςτε με Χ τα αντίςτοιχα τετράγωνα των ερωτιςεων.
1) Ζχετε ποτζ επιςκεφτεί ςχολικό εργαςτιριο ( εκτόσ από τθ φετινι ςχολικι χρονιά);
ΝΑΙ
ΟΧΙ

2) Αν ναι παρακολουκιςατε ςε αυτό πειράματα μόνο από τον κακθγθτι ςασ θ ζχετε
εκτελζςει και ςεισ ;
α) από το κακθγθτι μασ
β) ζχουμε εκτελζςει και εμείσ
3) Αν κζλατε να χαρακτθρίηατε με βακμό δυςκολίασ τθν ςθμερινι ςασ άςκθςθ κα λζγατε
ότι ιταν α) ΕΤΚΟΛΗ
Β) ΔΤΚΟΛΗ
Γ) ΟΤΣΕ ΕΤΚΟΛΗ
ΟΤΣΕ ΔΤΚΟΛΗ

4) Σο επίπεδο ςυνεργαςίασ με τουσ ςυμμακθτζσ ςασ ιταν,
α) καλό

β) μζτριο

γ) κακό

5) Η διάκριςθ του περιβάλλοντοσ των διαλυμάτων (όξινο, βαςικό, ουδζτερο) ιταν αξιόπιςτο
με τθν χριςθ των δεικτϊν ; ΝΑΙ
ΟΧΙ
6) Ο προςδιοριςμόσ του pΗ είχε δυςκολίεσ με το πεχαμετρικό χαρτί;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

7) Αν ναι ποιεσ κατά τθν γνϊμθ ςου ;
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
8) Η μζκοδοσ εξουδετζρωςθσ που εκτελζςατε μπορεί να ζχει ακριβι αποτελζςματα;
( άςκθςθ 2θ ε ςτάδιο );
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
9) Με τθν 3θ άςκθςθ διαπιςτϊςατε ότι οι αντιδράςεισ διπλισ αντικατάςταςθσ δίνουν
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προϊόντα ……………………… ι ………………………………

10) Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ εργαςτθριακισ άςκθςθσ ιταν επαρκισ;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

11) Η εργαςτθριακι άςκθςθ κα πρζπει να γίνεται α) μόνο από τον κακθγθτι ςασ;,
β) μόνο από ςασ; ι γ) και από τουσ δφο;…………………………………………
12) Ποια οφζλθ είχατε κατά τθν άποψι ςασ από τθν ςθμερινι εργαςτθριακι δραςτθριότθτα;
(αιτιολογιςατε).
13) Ποιο ιταν το πιο ουςιαςτικό από αυτά ;

Οι ερωτιςεισ 12 και 13 να απαντθκοφν ςτθν πίςω ςελίδα

ΕΤΧΑΡΙΣΩ
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ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Οι απαντιςεισ των μακθτϊν φανερϊνουν τθν ζλλειψθ τθσ εργαςτθριακισ άςκθςθσ τουσ.
Ο χρόνοσ τθσ μιασ διδακτικισ ϊρασ, τουσ ιταν επαρκισ. Η ςυνεργαςία μεταξφ των καλι, ενϊ
χαρακτιριςαν τθν άςκθςθ ςαν εφκολθ. Επικυμοφν όλοι να βλζπουν αλλά και να εκτελοφν
πειράματα . Μπόρεςαν να διακρίνουν τα διαλφματα ςε όξινα και βαςικά με τουσ δείκτεσ.
Μερικοί είχαν δυςκολία ςτο προςδιοριςμό του pΗ με το πεχαμετρικό χαρτί (διάκριςθ των
χρωμάτων) ενϊ χαρακτιριςαν τθν μζκοδο εξουδετζρωςθσ που ζκαναν ανακριβι. τθν 9θ
ερϊτθςθ πολλοί αντί τθσ αναμενόμενθσ απάντθςθσ ιηιματα και αζρια απάντθςαν οξζα και
βάςεισ.

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΜΑΘΗΣΡΙΑ ΣΗ 12 ΚΑΙ 13 ΕΡΩΣΗΗ
Γνωριμία με το εργαςτιριο. Απόκτθςθ εμπειρίασ. υνειδθτοποίθςθ και εμπζδωςθ
μακιματοσ με ζμπρακτο τρόπο. Πνεφμα ομαδικότθτασ και ςυλλογικότθτασ . Αποβολι φόβου
όςο αναφορά τα πειράματα και τα οξζα.. Κατανόθςθ χθμικϊν όρων και γνωριμία με
εξαρτιματα του εργαςτθρίου. Δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ πειραμάτων από παιδιά.
Ουςιαςτικό ιταν: θ γνωριμία των παιδιϊν όςο αναφορά το εργαςτιριο και τισ δυνατότθτζσ
αυτοφ. Επίςθσ κεωρϊ αξιοςθμείωτο το γεγονόσ ότι τα παιδιά είχαν τθν ευκαιρία να κάνουν τα
ίδια πειράματα και να πραγματευτοφν ίςωσ το αντικείμενο που τουσ ενδιαφζρει μελλοντικά
(οι απαντήςεισ είναι καταγραμμένεσ όπωσ τισ είχε γράψει η μαθήτρια ) .

ΑΛΛΑΓΕ ΣΟ ΑΡΧΙΚΟ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ
Μερικζσ από τισ αλλαγζσ ςτο αρχικό φφλλο εργαςίασ που προζκυψαν από τθν δράςθ μασ ςτο
εργαςτιριο και από παρατθριςεισ μακθτϊν είναι :Η προςκικθ τθσ ακριβοφσ εφρεςθσ του pΗ,
κακϊσ και μίασ ακόμθ αντίδραςθσ. Πρόςκεςθ των τίτλων ςε κάκε άςκθςθ, και θ αρίκμθςθ
των εντολϊν εκτζλεςθσ των αςκιςεων. Η αντικατάςταςθ τθσ βάςθσ (αμμωνίασ από το
υδροξείδιο του νατρίου). Προςκικθ των απαραίτθτων παρατθριςεων ςτο τζλοσ τθσ άςκθςθσ.

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Από τθν εργαςία μασ αυτι εξάγεται αβίαςτα το ςυμπζραςμα ότι δεν είναι δυνατόν ι
ολοκλθρωμζνθ ςυγγραφι μίασ εργαςτθριακισ άςκθςθσ. Κάκε δράςθ ςτο εργαςτιριο, μασ
φανερϊνει νζα δεδομζνα τα οποία δεν μποροφμε να αγνοιςουμε, τόςο από τθν
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διευκόλυνςθ διεξαγωγισ τθσ άςκθςθσ, όςο και από τισ παρατθριςεισ των μακθτϊν μασ, των
οποίων το επίπεδο κα πρζπει να λαμβάνουμε υπό όψθ μασ διαρκϊσ, ςτον κακοριςμό των
διδακτικϊν μασ ςτόχων. Επίςθσ ζγινε φανερι θ αναγκαιότθτα προκακοριςμοφ των
διδακτικϊν ςτόχων, κακϊσ και του ερωτθματολογίου αξιολόγθςθσ, τα οποία και αυτά κάκε
χρόνο κα πρζπει να υφίςτανται τισ αναγκαίεσ αλλαγζσ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
1) Μ..Μαυρόπουλοσ. Διδάςκω Χθμεία
Εκδόςεισ αββάλα Ακινα 1997 ISBN 960-460-261-6
2) .Μιτςιάδθ. Οδθγόσ πειραμάτων χθμείασ
Εκδόςεισ αββάλα Ακινα 1994 ISBN 960-7343-66-2
3) .Λιοδάκθσ,κλπ Χθμεία ΑϋΛυκείου
Ο.Ε.Δ.Β Ακινα 2000 ISBN 960-06-0831-8
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

2.2 Φύιια Δξγαζίαο
Οη Γηδαθηηθέο Πξαθηηθέο είλαη θαιό λα ζπλνδεύνληαη από θύιια εξγαζίαο, ζε ςεθηαθή/
έληππε κνξθή, ηα νπνία δόζεθαλ ζηνπο καζεηέο σο έλαο νδεγόο πξαγκαηνπνίεζεο
ησλ πξναλαθεξζέλησλ δξαζηεξηνηήησλ.
2.3 Τιηθνηερληθή Τπνδνκή
ηελ ελόηεηα απηή γίλεηαη αλαθνξά ζηελ απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο θάζε δξαζηεξηόηεηαο ηεο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο. Αλαθέξνληαη
εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη εθαξκνγέο, δηαδηθηπαθά πεξηβάιινληα θαη ζπζηήκαηα πνπ
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεθαλ, βηληενηαηλίεο, δηαδηθηπαθέο πεγέο θηι.

3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ
Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο ή κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο, ν
εθπαηδεπηηθόο θαη νη καζεηέο ηνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηελ
αμηνιόγεζή ηεο, κέζα από κηα αλαζηνραζηηθή δηεξγαζία. Απηή κπνξεί λα έρεη
πξαγκαηνπνηεζεί:
• θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ (διαμοπθωηική
αξιολόγηζη) κε ζθνπό ηελ αλαδηακόξθσζή ηνπο,
• ζην ηέινο ηεο εθαξκνγήο ηεο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο (ηελική αξιολόγηζη)
γηα λα αθνινπζήζεη κηα επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε πνπ ζα νδεγήζεη ζε
αλαπξνζαξκνγέο, επεθηάζεηο θηι.
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4) ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 λ. 1599/1986, ν Γεκηνπξγόο
πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 1.2 ηνπ παξόληνο εληύπνπ, δειώλσ όηη:
1. Σν ρέδην Καιήο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο πνπ ππνβάιισ είλαη δηθό κνπ
πξσηόηππν δεκηνύξγεκα θαη δελ πξνζθξνύεη ζε θαλέλα δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ή
βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ.
2. Γίλσ ην δηθαίσκα θαη ηελ άδεηα ζην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην, ην νπνίν ζα
ελεξγεί θαηά ηελ απόιπηε θαη ειεύζεξε θξίζε ηνπ, λα αμηνπνηεί, λα δηαζέηεη, λα
αλαπαξάγεη ή λα δηαλέκεη ην ππνβιεζέλ ρέδην Καιήο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο,
νιόθιεξν ή ηκήκα ηνπ ή ζπληεηκεκέλν ή ελζσκαησκέλν ζε άιιν πιηθό, γηα
εθπαηδεπηηθνύο θαη δηδαθηηθνύο ζθνπνύο, κε θάζε πξόζθνξν κέζν, ηδίσο έληππν
ή ειεθηξνληθό.
3. Γειώλσ όηη ε πηζαλή αμηνπνίεζε ηνπ πιηθνύ απηνύ γηα εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο
επηζπκώ λα γίλεη (επηιέμηε απηό πνπ επηζπκείηε):
+
Δπώλπκα
Αλώλπκα
Αλ δελ θαηαγξάςεηε ηελ επηζπκία ζαο απηό ζεκαίλεη όηη απνδέρεζηε ε πηζαλή
αμηνπνίεζε λα γίλεη αλώλπκα.
*Για ππακηικούρ λόγοςρ, η σπήζη ηος απζενικού γπαμμαηικού γένοςρ θεωπείηαι όηι ζςμπεπιλαμβάνει και ηο
θηλςκό.

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: …1/ 11/ 2010……………………..
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΓΗΜΙΟΤΡΓΟΤ: …Γ.Μαξθνγηαλλάθεο………………………………….
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