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ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Χηµικές Αντιδράσεις –Χηµικές Εξισώσεις 

 
 
ΜΑΘΗΜΑ: Χηµεία Α΄ Γενικής Παιδείας 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ: Χηµικές Αντιδράσεις 

 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:  ∆ιαλογική διδασκαλία µε στοιχεία καθοδηγούµενης διερευνητικής 

προσέγγισης 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ  

Γραφή και ονοµατολογία χηµικών ενώσεων 

 

ΣΤΟΧΟΙ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ:  

Α. Γνωστικοί στόχοι  

Επιδιώκεται οι µαθητές: 

1. να συµβολίζουν ένα χηµικό φαινόµενο (χηµική αντίδραση) µε µια χηµική εξίσωση  

2. να ισοσταθµίζουν τις χηµικές εξισώσεις 

3. να ερµηνεύουν τις χηµικές εξισώσεις 

Β. Στόχοι «επιστηµονικής έρευνας»  

Επιδιώκεται οι µαθητές να αναπτύσσουν ικανότητες:  

1. σύγκρισης δεδοµένων 

2. εξαγωγής συµπερασµάτων  

3. συνεργασίας  

Γ. Συναισθηµατικοί στόχοι  

Επιδιώκεται οι µαθητές  

1. να αποκτήσουν ενδιαφέρον για το µάθηµα και  

2. να συνδέουν το µάθηµα µε την καθηµερινή τους ζωή 

 

ΠΟΡΕΙΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1η φάση: Ανάκληση προηγούµενων γνώσεων και εισαγωγή στην χηµική αναπαράσταση των χηµικών 

αντιδράσεων (χηµικές εξισώσεις). (στόχοι Α1, Α2, Α3) Οι µαθητές απαντούν σε ερωτήσεις για ποια 

φαινόµενα χαρακτηρίζουµε χηµικά, για παραδείγµατα χηµικών αντιδράσεων, για τη φωτοσύνθεση. 

Χαρακτηρίζουµε τις χηµικές ουσίες που µετέχουν στην φωτοσύνθεση ως αντιδρώντα και προϊόντα.  
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Εισάγουµε µε τη βοήθεια των µαθητών τη χηµική αναπαράσταση (χηµική εξίσωση) της αντίδρασης της 

φωτοσύνθεσης. 

Αρχικά:      CΟ2 +   Η2Ο → C6H12Ο6 + Ο2  

Ισοστάθµιση-∆ιατήρηση των ατόµων:  6CΟ2 +   6Η2Ο → C6H12Ο6 + 6Ο2  

Εισάγουµε τα σύµβολα φυσικών καταστάσεων (s), (l), (g), και (aq). 

Τελικά:     6CΟ2(g) +   6Η2Ο(l) → C6H12Ο6(aq) + 6Ο2(g)  

 

2η φάση: Εκτελούµε ως πείραµα επίδειξης την αντίδραση υδατικού διαλύµατος υδροχλωρίου µε 

µαγειρική σόδα, γράφουµε µε τη βοήθεια των µαθητών τη χηµική εξίσωση και την ερµηνεία της στον 

πίνακα, και οι µαθητές εκτελούν την 1η ∆ραστηριότητα στα φύλλα εργασίας αντιστοιχίζοντας τα 

σύµβολα της χηµικής εξίσωσης µε την ερµηνεία της. (στόχοι Α1, Α3, Β3)  

 

3η φάση:  Οι µαθητές ισοσταθµίζουν χηµικές εξισώσεις, συγκρίνουν τις χηµικές εξισώσεις και τις 

πληροφορίες που δίνονται στον Πίνακα Τοξικών Ουσιών για να εξάγουν τα συµπεράσµατα που 

χρειάζονται ώστε να απαντήσουν τις ερωτήσεις της 2ης ∆ραστηριότητας. (στόχοι Α2, Α3, Β1, Β2, Β3, Γ1, 

Γ2) Επεµβαίνουµε για να βοηθήσουµε όλους τους µαθητές να ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα.  

 

4η φάση:  ∆ίνεται η 3η ∆ραστηριότητα ως άσκηση στο σπίτι. Αν ο χρόνος επαρκεί, οι µαθητές ξεκινούν 

την ενασχόλησή τους µε τη δραστηριότητα στο σχολείο. (στόχοι Α2, Α3, Β1, Β2, Γ1)  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Στον Πίνακα Τοξικών Ουσιών οι χηµικές εξισώσεις δεν είναι επακριβώς «επιστηµονικά αποδεκτές», 

καθώς, σε αυτήν την πρώτη προσέγγιση των µαθητών µε τις χηµικές εξισώσεις, θεωρώ ότι οι ιοντικές 

εξισώσεις που αποδίδουν ορθότερα τις σχετικές χηµικές αντιδράσεις δεν είναι κατανοητές σε όλους 

τους µαθητές. Για το λόγο αυτόν, κάνω «υπέρβαση» και συµβολίζω, για παράδειγµα, τα ιόντα ΝΗ4
+(aq) 

και ΟΗ
-( aq) ως ΝΗ4ΟΗ(aq).  

 


