«Εξορθολογισμός» της υλης
της Φημείας (2016-17)
Α. Μαυρόπουλος, ΕΕΧ Οκτ. 2016

 Σι σημαίνει εξορθολογισμός;
1. Εξάλειψη πρωθύστερων.
2. Εξάλειψη επικαλύψεωνπεριττών επαναλήψεων.
3. «Λογικότερη» σειρά της ύλης.
4. Αφαίρεση εννοιών ή/και
ενοτήτων μη «χρήσιμων», κ.ά.

1

Β΄ Γυμνασίου: 25 ώρες
1) Ενότητα 1. ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΤΗ ΦΗΜΕΙΑ (3)
2) Ενότητα 4. ΤΟ ΕΔΑΥΟ (1)
3) Ενότητα 2. ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΑΣΟΜΟ (18):
2.2., 2.5., 2.3., 2.1, 2.4., 2.6., 2.8., 2.10., 2.9.,2.7, 2.11

4) Ενότητα 3. ΑΣΜΟΥΑΙΡΙΚΟ ΑΕΡΑ (3)
ύνολο απαιτούμενων ωρών
Εισαγωγή, έδαφος, νερό, αέρας = 25 ώρες
2. 2 επαναλήψεις = 2 ώρες
2 ωριαία τεστ + διόρθωση = 3 ώρες
3. 3 ολιγόλεπτα + διόρθωση = 2 ώρες
ΤΝΟΛΟ 32 ώρες–Δηλαδή θέλουμε άλλες 7 ώρες!
1.

ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΧΕΙ & ΕΣΗΙΕ
ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ - Πότε;;;
Ποιο αέριο είναι διαλυμένο στα αναψυκτικά;
 Σι ποσότητα αλατιού μπορεί να εξαχθεί από ένα λίτρο
θαλασσινό νερό;
 Σα μεταλλεία, ορυχεία ή λατομεία της περιοχής: Σύγχρονα ή
παλαιότερα. Η συμβολή τους στην ανάπτυξη της περιοχής και οι
αρνητικές επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.
 Οι μαθητές σε ομάδες να επιλέξουν ένα αντικείμενο του
οικείου περιβάλλοντος και να συνθέσουν μια εργασία η κάθε
ομάδα στην οποία θα αναφέρονται οι φυσικές πρώτες ύλες που
χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και οι διεργασίες που ακολουθήθηκαν
για την παραγωγή του, αναζητώντας σχετικό υλικό από τη
βιβλιογραφία. Το τελικό προϊόν της εργασίας μπορεί να έχει τη
μορφή αφίσας, παιγνιδιού, κατασκευής κ.ά.

Γ΄ Γυμνασίου: 25 ώρες
1) Ενότητα 2. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ–ΑΛΚΑΛΙΑ (5)
2) Ενότητα 3. Η ΦΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (9)
3) Ενότητα 1. ΟΞΕΑ – ΒΑΕΙ - ΑΛΑΣΑ (11)

ύνολο απαιτούμενων ωρών - Επισημάνσεις
Π.Π. + Φημεία του άνθρακα = 14 ώρες
2. 2 επαναλήψεις = 2 ώρες
2 ωριαία τεστ + διόρθωση = 3 ώρες
3. 3 ολιγόλεπτα τεστ + διόρθωση = 2 ώρες
ΤΝΟΛΟ 21 ώρες.
 Απομένουν για τη διδασκαλία ΟΞΕΨΝ ΒΑΕΨΝ – ΑΛΑΣΨΝ: 4 ώρες (αντί 11)!!!
1.



ΠΡΟΟΦΗ: Στην Α΄ Λυκείου τα οξέαβάσεις-άλατα δεν διδάσκονται.

ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΧΕΙ & ΕΣΗΙΕ
ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ - Πότε;
 Ιστορία των στοιχείων: Ανακάλυψη στοιχείων και την προέλευση
των ονομάτων τους.
 Σα στοιχεία γύρω μας: Προέλευση, ιδιότητες και χρήσεις
στοιχείων.
 Εποχές του χαλκού & του σιδήρου. Πώς συνδέεται η ιστορική
πορεία της ανθρωπότητας με τις ιδιότητες των μετάλλων;
 Σα κυριότερα μεταλλεύματα της Ελλάδας. Μεταλλεία &
μεταλλουργικές διεργασίες. Εξέταση της συμβολής τους στην
ανάπτυξη μιας περιοχής & των αρνητικών επιπτώσεών τους στο
περιβάλλον.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΗΜΑΝΗ
* Οι ΦΗΜΙΚΟΙ του εξορθολογισμού προτείνουν!
Α΄ Πρόταση: Να γίνει στο εργαστήριο ή στην τάξη …
Β΄ Πρόταση: Παρακολούθηση βιντεοσκοπημένου
πειράματος – photodentro.

Π.χ. B΄ Γυμν. Νερό: Αντί να κάνουν πείραμα, να
παρακολουθήσουν βιντεοσκοπημένα πειράματα:
α) καταβύθισης AgCl από νερό!!!
β) Ηλεκτρόλυση νερού!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΣΑΗ: Η σειρά να είναι:
1) Να γίνεται πείραμα από τους μαθητές.
2) ε περίπτωση που δεν υπάρχει εργαστήριο ή
όργανα-ουσίες(;) στο σχολείο, τότε να γίνεται
πείραμα επίδειξης με φύλλο εργασίας.
3) Αν δεν μπορούν να γίνουν τα προηγούμενα,
τότε να δείχνεται video ή photodentro ή …



Α΄ Λυκείου: 44 ώρες
ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ (4 ώρες)
Μελέτη περίπτωσης (2 ώρες)
Πείραμα «Μελετώντας το χυμό πορτοκαλιού»(2 ώρες);;;
ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ (18 ώρες)
1η ώρα: Π.Π. Mendeleev + video (Υ.Ι. αλκαλίων /ρ,
σ.τ. + Αντιδράσεις αλκαλίων με νερό);;;.
2η, 3η, 4η ώρα: Μοντέλα του ατόμου (Dalton!!!,
Rutherford, Bohr), Z, A, ισότοπα, Αr!
11η ώρα: Αγωγιμότητα διαλυμάτων & ερμηνεία της
αγωγιμότητας: ιόντα-ιοντικές ενώσεις.
Δραστηριότητα: Οι μαθητές να ταξινομήσουν χημικές
ενώσεις με βάση τη διάλυσή τους στο νερό & τη
μέτρηση της αγωγιμότητας των διαλυμάτων που
προκύπτουν: ζάχαρη, αλάτι, αποφρακτικό, οινόπνευμα,
νερό βρύσης, νερό!!!
Συμπέρασμα;
15η ώρα: Αr και υπολογισμός Mr ;;;

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3. ΦΗΜΙΚΕ ΑΝΣΙΔΡΑΕΙ (11 ώρες)
1η ώρα: Εργαστηριακή άσκηση (καύση Mg, Mg+HCl,
AgNO3+KI, HCl+NaOH, …). Σκοπός;;;
6η, 7η ώρα: Οξειδοαναγωγή, απλή αντικατάσταση
8η, 9η ώρα: Διπλή αντικατάσταση
10η ώρα: Εξουδετέρωση
ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4. ΣΟΙΦΕΙΟΜΕΣΡΙΑ (11 ώρες)

1η, 2η ώρα: Οι μαθητές ζυγίζουν ουσίες –
εισαγωγή έννοιας του mol & μετά οι μαθητές
υπολογίζουν τον αριθμό σωματιδίων στις
ποσότητες που ζύγισαν!!!.
3η ώρα: Νόμοι Charles, Boyle, Gay Lussac !!!
4η ώρα: Πώς μετράμε σωματίδια αερίων (;;), Vm,
Καταστατική εξίσωση.

Επισημάνσεις
1. Επικαλύψεις με το Γυμνάσιο:
 Μελέτη περίπτωσης. 2 ώρες

Π.Π. Mendeleev + video Υ.Ι. αλκαλίων+
Αντιδράσεις αλκαλίων με νερό. 1ώρα
 Αγωγιμότητα διαλυμάτων. 1ώρα
 Εργαστήριο επίδειξης αντιδράσεις.1ώρα
 Φημικές εξισώσεις. 1ώρα.


2. Περιττές ώρες διδασκαλίας:
 Μοντέλα του ατόμου (Dalton!, Rutherford, Bohr) 2ω
 Νόμοι Charles, Boyle, Gay Lussac 1ω


ΤΝΟΛΙΚΑ 9 ώρες

ύνολο απαιτούμενων ωρών + Επισημάνσεις

44 ώρες +
 1 ωριαίο τεστ + διόρθωση = 2 ώρες
 3 ολιγόλεπτα τεστ = 2 ώρες
 2 επαναλήψεις = 2 ώρες
ΤΝΟΛΟ: 44 + 6 = 50 ώρες!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Ο χρόνος επαρκεί για τη διδασκαλία &
για πειράματα από τους μαθητές.
Η μεταφορά των στοιχειομετρικών
υπολογισμών στην Β΄ Λυκείου αποτελεί
θετικό στοιχείο.

Β΄ Λυκείου (44 ώρες)
ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2. ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ–ΤΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕ (20
ώρες)

1η ώρα: Οι μαθητές σε ομάδες μελετούν τη διαλυτότητα

στο νερό & στη βενζίνη οργανικών ενώσεων: εξάνιο,
παραφίνη, αιθανόλη, 1-βουτανόλη, έλαιο, …
Σκοπός-Συμπέρασμα;;;

2η - 5η ώρα: Πετρέλαιο, ονοματολογία αλκανίων,
ισομέρεια αλυσίδας – βουτάνιο.
7η-9η ώρα: Αλκάνια-Εξάσκηση των μαθητών στη
συμπλήρωση αντιδράσεων καύσης υδρογονανθράκων!
ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3. ΑΛΚΟΟΛΕ (8 ώρες)
εργαστήριο: Οξείδωση αιθανόλης σε ….;;;
ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4. ΚΑΡΒΟΞΤΛΙΚΑ ΟΞΕΑ (4 ώρες)
ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5. ΒΙΟΜΟΡΙΑ (4 ώρες)
ΚΕΥΑΛΑΙΟ. ΦΗΜΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (8 ώρες)

Επισημάνσεις
1.

Επικαλύψεις με το Γυμνάσιο:
 Διαλυτότητα - Πετρέλαιο-φυσικό αέριο:

3 ώρες.

2. Πρωθύστερα (περί τα 20) που
δημιουργούν δυσκολίες κατανόησης
στους μαθητές σε όλες τις ενότητες, λόγω
άγνοιας συμβολισμού - ονοματολογίας.

ύνολο απαιτούμενων ωρών
Πετρέλαιο-υδρογονάνθρακες=20 ώρες
Αλκοόλες-Οξέα + Λίπη = 15 ώρες
2. 1 ωριαίο τεστ + διόρθωση = 2 ώρες
3 ολιγόλεπτα τεστ = 2 ώρες
2 επαναλήψεις = 2 ώρες.
ΤΝΟΛΟ 41 ώρες.
1.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Απομένουν για τη διδασκαλία της «ΦΗΜΕΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ»: 3 ώρες (από τις 8)!!!
ΣΕΛΟ και τω Θεώ δόξα!

