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ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµάτων των ΕΠΑ.Λ.  - ΕΠΑ.Σ. για το      
               σχολικό έτος 2009-2010» 
 

 
Μετά από σχετική εισήγηση του Τµήµατος Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σας αποστέλλουµε την Πράξη (23/2009, θέµα 3ο) η οποία 
περιέχει οδηγίες του Π.Ι. σχετικά µε τη διδασκαλία των Μαθηµάτων των ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. 
για το σχολικό έτος 2009 – 2010. 

Οι διδάσκοντες να ενηµερωθούν ενυπόγραφα. 
 

 

 
 
 
 

Βαθµός Ασφαλείας ................... 

 
Μαρούσι  21- 10 - 09 
Αριθ. Πρωτ. 130065/Γ2 
Βαθ. Προτερ. : 

*   Περιφερειακές ∆/νσεις   
    Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης 
*   ∆/νσεις ∆.Ε. της χώρας 
*   Γραφεία Ε.Ε. 
    (µέσω ∆/νσεων ∆.Ε.) 
*   Ηµερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ.  
     και ΕΠΑ.Σ. όλης της χώρας   
    (µέσω ∆/νσεων ∆.Ε. και  
    Γραφείων ΕΕ) 
*   Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας 
    (µέσω ∆/νσεων ∆.Ε.) 
*   Σιβιτανίδειος Σχολή  
    (Θεσσαλονίκης 150, 176 10  
    Καλλιθέα) 
*   Γραφεία Σχολικών Συµβούλων  
    (µέσω ∆/νσεων ∆.Ε.) 

ΠΡΟΣ : 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,  
Τµήµα Β΄ ΤΕΕ,  
Μεσογείων 400, 
153 42 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΚΟΙΝ.: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
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Oδηγίες διδασκαλίας για τo µάθηµα της Φυσικής στα ΕΠΑ.Λ 

 
Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ 

 
Το µάθηµα της Φυσικής της Α΄ Τάξης των Ηµερησίων ΕΠΑ.Λ θα διδαχθεί µε βάση το 
Αναλυτικό Πρόγραµµα Σ%ουδών του µαθήµατος ό%ως αυτό %εριγράφεται στην υ%΄αριθµ. 
10583/Γ2, (ΦΕΚ 150 τεύχος Β΄/13.02.2003) Υ.Α. Η διδασκαλία των θεµάτων %ου αφορούν 
την ενέργεια στις διάφορες µορφές της κρίνεται α%αραίτητη, ε%ειδή τα θέµατα αυτά 
%ροα%αιτούνται για τη διδασκαλία της Φυσικής στη Β΄ τάξη. Ε%ειδή τα %αρα%άνω θέµατα 
βρίσκονται στο τέλος του %ρογράµµατος σ%ουδών, δεν %ρέ%ει να διατεθεί υ%ερβολικός 
χρόνος για τη διδασκαλία των %ροηγούµενων ενοτήτων. Ενδεικτικά %ροτείνεται να 
διατεθούν για τη διδασκαλία κάθε ενότητας α%ό το διδακτικό βιβλίο των Βλάχου Ι. κ.ά. οι 
ώρες: 

 Ενότητες Ώρες 

1.1 Ευθύγραµµη κίνηση 14 

1.2 ∆υναµική σε µια διάσταση 10 

1.3 ∆υναµική στο ε%ί%εδο 24 

1.4 Βαρύτητα 6 

2.1 ∆ιατήρηση Ορµής  6 

2.2 ∆ιατήρηση της µηχανικής ενέργειας 12 

 
Α΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑ.Λ 

 
Για την Α΄ Τάξη των Εσ%ερινών ΕΠΑ.Λ ισχύουν όλα όσα έχουν %ροαναφερθεί για την Α΄ 
Τάξη των ηµερησίων ΕΠΑ.Λ. Ενδεικτικά %ροτείνεται να διατεθούν για τη διδασκαλία κάθε 
ενότητας α%ό το διδακτικό βιβλίο των Βλάχου Ι. κ.ά. οι ώρες: 
 

  Ενότητες Ώρες 

1.1 Ευθύγραµµη κίνηση 10 

1.2 ∆υναµική σε µια διάσταση 8 

1.3 ∆υναµική στο ε%ί%εδο 17 

1.4 Βαρύτητα 3 

2.1 ∆ιατήρηση Ορµής  4 

2.2 ∆ιατήρηση της µηχανικής ενέργειας 8 

 
Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ  

 
Το µάθηµα της Φυσικής της Β΄ Τάξης των ηµερησίων ΕΠΑ.Λ θα διδαχθεί µε βάση το 
Αναλυτικό Πρόγραµµα Σ%ουδών του µαθήµατος ό%ως αυτό %εριγράφεται στην υ%΄αριθµ. 
85045/Γ2, (ΦΕΚ 1457 τεύχος Β΄/10.08.2007) Υ.Α. Οι ενότητες %ου θα διδαχθούν, τα 
διδακτικά βιβλία καθώς και ένας %ροτεινόµενος ενδεικτικός %ρογραµµατισµός 
αναφέρονται στον %αρακάτω %ίνακα. Το %εριεχόµενο των ενοτήτων αναφέρεται στην 
%αρα%άνω υ%ουργική α%όφαση. 
 



 

ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ  

Ενότητες Ώρες ∆ιδακτικό βιβλίο 

1. ∆υνάµεις µεταξύ ηλεκτρικών φορτίων 16 

2. Ηλεκτρικό ρεύµα 16 

3. Ηλεκτροµαγνητισµός 11 

4. Ε%αγωγή  21 

5. Ταλαντώσεις 9 

Φυσική Γενικής Παιδείας Β΄ Τάξης 
Γενικού Λυκείου  Ν. Αλεξάκης κ.α.  
και  
Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής 
Κατεύθυνσης Β΄ Τάξης Γενικού 
Λυκείου 
Α. Ιωάννου κ.α. 

 
Β΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑ.Λ 

 
Το µάθηµα της Φυσικής της Β΄ Τάξης των Εσ%ερινών ΕΠΑ.Λ θα διδαχθεί µε βάση το 
Αναλυτικό Πρόγραµµα Σ%ουδών του µαθήµατος για την Β΄ τάξη των ηµερησίων ΕΠΑ.Λ 
ό%ως αυτό %εριγράφεται στην υ%΄αριθµ. 85045/Γ2, (ΦΕΚ 1457 τεύχος Β΄/10.08.2007) Υ.Α. Η 
ύλη %ου διδάσκεται στην Β΄ τάξη των Ηµερησίων ΕΠΑ.Λ διδάσκεται στην Β΄ και την Γ΄ τάξη 
των Εσ%ερινών ΕΠΑ.Λ. Οι ενότητες %ου θα διδαχθούν, τα διδακτικά βιβλία και ένας 
%ροτεινόµενος ενδεικτικός %ρογραµµατισµός αναφέρονται στον %αρακάτω %ίνακα. Το 
%εριεχόµενο των ενοτήτων αναφέρεται στην %αρα%άνω υ%ουργική α%όφαση. 
 

ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ  

Ενότητες Ώρες ∆ιδακτικό βιβλίο 

1. ∆υνάµεις µεταξύ ηλεκτρικών φορτίων 16 

2. Ηλεκτρικό ρεύµα 16 

3. Ηλεκτροµαγνητισµός 11 

4. Ε%αγωγή. 
(Θα διδαχθούν µόνο οι υ%οενότητες:  
“Μαγνητική Ροή” και “Παραγωγή 
ρεύµατος α%ό µαγνητικό %εδίο – 
Νόµος Faraday”) 

 
 
  6 

Φυσική Γενικής Παιδείας Β΄ 
Τάξης Γενικού Λυκείου  
Ν. Αλεξάκης κ.α.  
και  
Φυσική Θετικής και 
Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β΄ 
Τάξης Γενικού Λυκείου 
Α. Ιωάννου κ.α. 

 
Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑ.Λ 

 
Το µάθηµα της Φυσικής της Γ΄ Τάξης των Εσ%ερινών ΕΠΑ.Λ θα διδαχθεί µε βάση το 
Αναλυτικό Πρόγραµµα Σ%ουδών του µαθήµατος για την Β΄ τάξη των ηµερησίων ΕΠΑ.Λ 
ό%ως αυτό %εριγράφεται στην υ%΄αριθµ. 85045/Γ2, (ΦΕΚ 1457 τεύχος Β΄/10.08.2007) Υ.Α. Οι 
ενότητες %ου θα διδαχθούν, τα διδακτικά βιβλία και ένας %ροτεινόµενος ενδεικτικός 
%ρογραµµατισµός αναφέρονται στον %αρακάτω %ίνακα. Το %εριεχόµενο των ενοτήτων 
αναφέρεται στην %αρα%άνω υ%ουργική α%όφαση. 
 
 
 
 
 



 

ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ  
Ενότητες Ώρες ∆ιδακτικό βιβλίο 

1. Ε%αγωγή (Α%ό ΗΕ∆ σε 
κινούµενο ευθύγραµµο 
αγωγό %ου εκτελεί 
µεταφορική κίνηση σε 
οµογενές µαγνητικό %εδίο 
µέχρι το τέλος της 
ενότητας) 

15 

2. Ταλαντώσεις 9 

Φυσική Γενικής Παιδείας Β΄ Τάξης Γενικού 
Λυκείου  
Ν. Αλεξάκης κ.α.  
και  
Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 
Β΄ Τάξης Γενικού Λυκείου 
Α. Ιωάννου κ.α. 

 
Α΄ ΟΜΑ∆Α ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ  

 
Το µάθηµα “Φυσική Ι” της Α΄ οµάδας της Γ΄ Τάξης των ηµερησίων ΕΠΑ.Λ θα διδαχθεί µε 
βάση το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σ%ουδών του µαθήµατος ό%ως αυτό %εριγράφεται στην 
υ%΄αριθµ. 4219/Γ2, (ΦΕΚ 2319 Β΄/ 31.12.1999) Υ.Α. Α%ό το διδακτικό βιβλίο των 
Κωστό%ουλου ∆. κ.ά. (βιβλίο Φυσικής ΤΕΕ 2ου Κύκλου) θα διδαχθούν α%ό «Κεφάλαιο 3: 
Εναλλασσόµενα ρεύµατα» έως το τέλος του βιβλίου.  

 
A΄ ΟΜΑ∆Α ΤΗΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑ.Λ 

 
Το µάθηµα “Φυσική Ι” της Α΄ οµάδας της ∆΄ Τάξης των Εσ%ερινών ΕΠΑ.Λ θα διδαχθεί µε 
βάση το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σ%ουδών του µαθήµατος “Φυσική Ι” ό%ως αυτό 
%εριγράφεται στην υ%΄αριθµ. 4219/Γ2, (ΦΕΚ 2319 Β΄/31.12.1999) Υ.Α. Α%ό το διδακτικό 
βιβλίο των Κωστό%ουλου ∆. κ.ά. (βιβλίο Φυσικής ΤΕΕ 2ου Κύκλου) θα διδαχθούν α%ό 
«Κεφάλαιο 3: Εναλλασσόµενα ρεύµατα» έως το τέλος του βιβλίου.  
 
 
Β. Περάκη 
 
Τα Μαθήµατα Βιολογίας του Ε%αγγελµατικού Λυκείου,  κατά τη διάρκεια του τρέχοντος 
σχολικού έτους (2009-2010), οφείλουν να διδάσκονται σύµφωνα µε: 

• τους στόχους %ου ορίζονται α%ό τα αντίστοιχα Προγράµµατα Σ%ουδών, 

• τις ενδεικτικές διδακτικές %ροτάσεις, τα σχέδια µαθήµατος και τον ενδεικτικό 
%ρογραµµατισµό ύλης %ου %εριέχονται στα αντίστοιχα Βιβλία για τον Καθηγητή, 

• τις εγκυκλίους για την Εργαστηριακή ∆ιδασκαλία των αντικειµένων των Φυσικών 
Ε%ιστηµών στο Λύκειο καθώς και τον Εργαστηριακό Οδηγό Βιολογίας για κάθε τάξη. 

 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
Κ. Καφετζό4ουλος (α4ουσίαζε κατά τη συνεδρίαση αλλά κατέθεσε εισήγηση) 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................                                                                       
 
Οδηγίες για τη διδασκαλία Χηµείας Εσ4ερινού ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2009 – 2010. 
 

Χηµεία Α΄ τάξεως Εσ4ερινού ΕΠΑ.Λ. 
Το µάθηµα θα διδαχθεί 1 ώρα την εβδοµάδα, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους. 
Θα διδαχθεί το Βιβλίο «Χηµεία» Α΄ Λυκείου των Λιοδάκη Σ., Γάκη ∆., 

Θεοδωρό%ουλου ∆., Θεοδωρό%ουλου Π. και Κάλλη Α. 



 

Το Βιβλίο συνοδεύεται α%ό Εργαστηριακό Οδηγό για το µαθητή, Τετράδιο 
Εργαστηριακών Ασκήσεων, Ε%ο%τικό υλικό και Βιβλίο για τον καθηγητή, στο ο%οίο 
αναγράφονται αναλυτικά οδηγίες για τη διδασκαλία του µαθήµατος. 
 
Α%ό το ανωτέρω εκ%αιδευτικό υλικό να διδαχθούν: 
 
Κεφάλαιο 1ο: Βασικές έννοιες εκτός α%ό:  
Εισαγωγή, Με τι ασχολείται η Χηµεία. Ποια η σηµασία της Χηµείας στη ζωή µας. Μετρήσεις, 
µονάδες µέτρησης. Το διεθνές σύστηµα µονάδων (SI). Σελ. 3-7. 
Γνωρίσµατα της ύλης. Μάζα και βάρος, όγκος, %υκνότητα. Σελ. 7-10.  
Χηµικά φαινόµενα και Καταστάσεις της ύλης – Ιδιότητες της ύλης – Φυσικά και χηµικά 
φαινόµενα. Σελ. 15-17.  
Κεφάλαιο 2ο: Περιοδικός %ίνακας – ∆εσµοί. 
Κεφάλαιο 3ο: Οξέα – Βάσεις – Οξείδια – Άλατα εκτός α%ό: 
Οξέα, βάσεις, οξείδια, άλατα, εξουδετέρωση και καθηµερινή ζωή. Σελ. 105-109. 
Κεφάλαιο 4ο: Στοιχειοµετρία εκτός α%ό:  
Ασκήσεις στις ο%οίες δίνονται οι %οσότητες δύο αντιδρώντων ουσιών. Ασκήσεις µε 
διαδοχικές αντιδράσεις. Σελ. 150-154. 
 
Εργαστηριακές δραστηριότητες: 
1. Παράγοντες %ου ε%ηρεάζουν την ταχύτητα διάλυσης. 
2. Εύρεση pH διαλυµάτων µε χρήση δεικτών και %εχαµέτρου*. 
3. Χηµικές αντιδράσεις και %οιοτική ανάλυση ιόντων. 
 
* Στα σχολεία %ου διαθέτουν %εχάµετρο. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

∆εν α4οτελούν εξεταστέα ύλη τα ένθετα του Βιβλίου «Χηµεία» Α΄ Λυκείου, µε τίτλο: 
«Γνωρίζεις ότι…» των σελίδων: 23, 24, 25, 67, 68, 110, 155 και156.  

Χηµεία Γ΄ τάξεως Εσ4ερινού ΕΠΑ.Λ. 
Το µάθηµα θα διδαχθεί 1 ώρα την εβδοµάδα, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους. 
Θα διδαχθεί το Βιβλίο «Χηµεία» Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας των Λιοδάκη Σ., Γάκη ∆., 
Θεοδωρό%ουλου ∆., Θεοδωρό%ουλου Π. και Κάλλη Α. 

Το Βιβλίο συνοδεύεται α%ό Εργαστηριακό Οδηγό για το µαθητή, Τετράδιο 
Εργαστηριακών Ασκήσεων, Ε%ο%τικό υλικό και Βιβλίο για τον καθηγητή, στο ο%οίο  
αναγράφονται αναλυτικά οδηγίες για τη διδασκαλία του µαθήµατος. 
Α4ό το ανωτέρω εκ4αιδευτικό υλικό να διδαχθούν όσα και µε τη σειρά 4ου αναφέρονται 
στον 4ίνακα 4ου ακολουθεί: 

∆ιδακτική 
ώρα 

Περιεχόµενο Παρατηρήσεις 

1η  
Εισαγωγή στην οργανική χηµεία. Σηµασία 
της οργανικής χηµείας. Γιατί ο άνθρακας 
ξεχωρίζει (σελ. 3 – 5). 

 

2η 

Καύσιµα – καύση. Πετρέλαιο. Σχηµατισµός 
%ετρελαίου. ∆ιύλιση %ετρελαίου (σελ. 33 – 
36).  

∆ίνεται η εξήγηση ότι 
υδρογονάνθρακες είναι ενώσεις �ου 
α�οτελούνται α�ό υδρογόνο και 
άνθρακα. Εάν οι µαθητές ερωτούν τι 
σηµαίνει άκυκλοι, κυκλικοί κ.λ�., 
τους �αρα�έµ�ουµε στις σελίδες 6-7 



 

του βιβλίου, ό�ου �αρατηρούν τα 
µοριακά µοντέλα. 

3η 
Βενζίνη (σελ. 37 – 38). Ονοµατολογία 
αλκανίων µε ευθεία αλυσίδα. Όσα σχετικά 
αναφέρονται στις σελίδες 9 και 10. 

∆ραστηριότητα: 
Κατασκευή οργανικών µορίων µε 
%λαστικά µοντέλα. 

4η 

Ονοµατολογία αλκανίων µε διακλαδισµένη 
ανθρακική αλυσίδα, ισοµέρεια αλυσίδας. 
Όσα σχετικά αναφέρονται στις σελίδες 12, 13 και 
14. 

 

5η 
Νάφθα – Πετροχηµικά. Φυσικό αέριο (σελ. 
38 – 39). Εφαρµογές ονοµατολογίας και 
ισοµέρειας αλκανίων. 

∆ραστηριότητα: 
Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα  
%λεονεκτήµατα-µειονεκτήµατα. 

6η 

Αλκάνια – µεθάνιο. Γενικά. Προέλευση. 
Παρασκευές. Φυσικές ιδιότητες (σελ. 39 – 
41). ∆εν θα διδαχθούν οι γενικές �αρασκευές των 
αλκανίων. 

 

7η 
Χηµικές ιδιότητες �λην της υ�οκατάστασης. 
Χρήσεις. (σελ. 41 – 44). 

 

8η 
Υ%οκατάσταση αλκανίων (σελ. 42 – 43). 
Ονοµατολογία αλκυλαλογονιδίων. Όσα 
σχετικά αναφέρονται και στις σελίδες 12 και 13. 

 

9η 
Καυσαέρια – καταλύτες αυτοκινήτων (σελ. 
44 – 47). 

∆ραστηριότητα: 
Έρευνα για τα είδη ρύ%ανσης της 
%εριοχής σας. 

10η 

Αλκένια – αιθένιο ή αιθυλένιο. Γενικά (σελ. 
47). Ονοµατολογία αλκενίων και ισοµέρεια 
θέσης. Όσα σχετικά αναφέρονται στις σελίδες 10, 
11, 14 και 15. 

 

11η 
Αλκένια: Προέλευση – Παρασκευές. 
Φυσικές ιδιότητες. Σελ. 47 - 48. 

 

12η και 13η  
Χηµικές ιδιότητες αλκενίων. Χρήσεις 
αλκενίων και αιθυλενίου (σελ. 48 – 53). 

 

14η 

Αλκίνια – αιθίνιο ή ακετυλένιο. Γενικά (σελ. 
53). Αλκίνια, αλκαδιένια: ονοµατολογία και 
ισοµέρεια οµόλογης σειράς. Όσα σχετικά 
αναφέρονται στις σελίδες 9, 10 και 15. 

 

15η 
Αλκίνια – αιθίνιο ή ακετυλένιο. Προέλευση. 
Βιοµηχανική %αρασκευή, φυσικές ιδιότητες, 
καύση και χρήσεις ακετυλενίου (σελ. 53-56). 

 

16η 

Ανακεφαλαίωση της ονοµατολογίας των 
αλκανίων, αλκενίων, αλκινίων, 
αλκαδιενίων και αλκυλαλογονιδίων. Όσα 
σχετικά αναφέρονται στις σελίδες 9, 10, 12 και 
13. 

 

17η 
Ανακεφαλαίωση της συντακτικής 
ισοµέρειας (σελ. 13-15). 

 

18η και 19η 

Φωτοχηµική ρύ%ανση. Όζον – Τρύ%α του 
όζοντος. Φαινόµενο θερµοκη%ίου (σελ. 59 – 
63). 

∆ραστηριότητα: 
Ανάθεση εργασίας στους µαθητές 
σχετικής µε την ατµοσφαιρική 
ρύ%ανση, το φαινόµενο του 



 

θερµοκη%ίου ή την τρύ%α του 
όζοντος. 

20η 

Αλκοόλες – Φαινόλες. Εισαγωγή. Αλκοόλες 
(σελ. 79 – 81). 
Ονοµατολογία κορεσµένων µονοσθενών 
αλκοολών.  

 

21η 
Κορεσµένες µονοσθενείς αλκοόλες – 
Αιθανόλη. Γενικά. Παρασκευές. Φυσικές 
ιδιότητες (σελ. 81 – 83). 

∆ραστηριότητα: 
Οινο%νευµατώδη %οτά, συνέ%ειες 
α%ό την υ%ερβολική χρήση τους. 

22η 
Χηµικές ιδιότητες αλκοολών. Χρήσεις (σελ. 
83 – 86). 

 

23η 

1η εργαστηριακή άσκηση: «Παρασκευή και 
οξείδωση της αιθανόλης». Σελ. 29 – 35 του 
Εργαστηριακού Οδηγού. 

Η 4ροσθήκη του 4υκνού H2SO4 
4ου είναι α4αραίτητο για την 
οξείδωση της αιθανόλης να γίνει 
α4ό το διδάσκοντα το µάθηµα. 

24η 
Αιθανικό οξύ, %αρασκευή ξιδιού, όξινος 
χαρακτήρας, χρήσεις ξιδιού και οξικού 
οξέος (σελ. 103-106). 

 

25η 
2η εργαστηριακή άσκηση: «Όξινος χαρακτήρας 
(καρβοξυλικών οξέων)». Σελ. 41 – 44 του 
Εργαστηριακού Οδηγού. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

∆εν α4οτελούν εξεταστέα ύλη τα ένθετα του Βιβλίου «Χηµεία» Β΄ Λυκείου Γενικής 
Παιδείας, µε τίτλο: 
«Γνωρίζεις ότι…» των σελίδων: 31, 32, 64, 91, 92 και 93.  
 
Οδηγίες διδασκαλίας Χηµείας ηµερήσιου ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2009 – 2010. 
 

Χηµεία Α΄ τάξεως ηµερήσιου ΕΠΑ.Λ. 
 

Το µάθηµα θα διδαχθεί 2 ώρες την εβδοµάδα, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους. 
Θα διδαχθεί το βιβλίο «Χηµεία» Α΄ Λυκείου των Λιοδάκη Σ., Γάκη ∆., Θεοδωρό%ουλου ∆., 
Θεοδωρό%ουλου Π. και Κάλλη Α. 
Το Βιβλίο συνοδεύεται α%ό Εργαστηριακό Οδηγό για το µαθητή, Τετράδιο Εργαστηριακών 
Ασκήσεων, Ε%ο%τικό υλικό και Βιβλίο για τον καθηγητή, στο ο%οίο  αναγράφονται 
αναλυτικά οδηγίες για τη διδασκαλία του µαθήµατος. 
 
Α%ό το ανωτέρω εκ%αιδευτικό υλικό να διδαχθούν: 
 
1. Κεφάλαιο 1ο: Βασικές έννοιες. 
2. Κεφάλαιο 2ο: Περιοδικός %ίνακας – ∆εσµοί. 
3. Κεφάλαιο 3ο: Οξέα – Βάσεις – Οξείδια – Άλατα. 
4. Κεφάλαιο 4ο: Στοιχειοµετρία. 
5. Κεφάλαιο 5ο: Πυρηνική Χηµεία. 
 
Εργαστηριακές ασκήσεις: 
 
4. Χηµικά φαινόµενα. 
5. Παράγοντες %ου ε%ηρεάζουν την ταχύτητα διάλυσης. 



 

6. Πυροχηµική ανίχνευση µετάλλων. 
7. Ηλεκτρική αγωγιµότητα διαλυµάτων ηλεκτρολυτών. 
8. Εύρεση pH διαλυµάτων µε χρήση δεικτών και %εχαµέτρου*. 
9. Χηµικές αντιδράσεις και %οιοτική ανάλυση ιόντων. 
10. Παρασκευή διαλύµατος ορισµένης συγκέντρωσης – Αραίωση διαλυµάτων. 
 
* Στα σχολεία %ου διαθέτουν %εχάµετρο. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

∆εν α4οτελούν εξεταστέα ύλη τα ένθετα του Βιβλίου «Χηµεία» Α΄ Λυκείου, µε τίτλο: 
«Γνωρίζεις ότι…» των σελίδων: 23, 24, 25, 67, 68, 110, 155, 156, 182 και 183.  

 
Χηµεία Β΄ τάξεως ηµερήσιου ΕΠΑ.Λ. 

Το µάθηµα θα διδαχθεί 1 ώρα την εβδοµάδα, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους. 
Θα διδαχθεί το Βιβλίο «Χηµεία» Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας των Λιοδάκη Σ., Γάκη 

∆., Θεοδωρό%ουλου ∆., Θεοδωρό%ουλου Π. και Κάλλη Α. 
Το Βιβλίο συνοδεύεται α%ό Εργαστηριακό Οδηγό για το µαθητή, Τετράδιο 

Εργαστηριακών Ασκήσεων, Ε%ο%τικό υλικό και Βιβλίο για τον καθηγητή, στο ο%οίο  
αναγράφονται αναλυτικά οδηγίες για τη διδασκαλία του µαθήµατος. 

Το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σ%ουδών του µαθήµατος «Χηµεία» της Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ. 
κοινο%οιήθηκε µε την Υ%ουργική Α%όφαση 85047/Γ2/30-07-2007. 

 
Α4ό το ανωτέρω εκ4αιδευτικό υλικό να διδαχθούν όσα και µε τη σειρά 4ου αναφέρονται 
στον 4ίνακα 4ου ακολουθεί: 

∆ιδακτική 
ώρα 

Περιεχόµενο Παρατηρήσεις 

1η  
Εισαγωγή στην οργανική χηµεία. Σηµασία της 
οργανικής χηµείας. Γιατί ο άνθρακας ξεχωρίζει 
(σελ. 3 – 5). 

 

2η 

Καύσιµα – καύση. Πετρέλαιο. Σχηµατισµός 
%ετρελαίου. ∆ιύλιση %ετρελαίου (σελ. 33 – 36).  

∆ίνεται η εξήγηση ότι 
υδρογονάνθρακες είναι ενώσεις �ου 
α�οτελούνται α�ό υδρογόνο και 
άνθρακα. Εάν οι µαθητές ερωτούν τι 
σηµαίνει άκυκλοι, κυκλικοί κ.λ�., 
τους �αρα�έµ�ουµε στις σελίδες 6-7 
του βιβλίου, ό�ου �αρατηρούν τα 
µοριακά µοντέλα. 

3η 
Βενζίνη (σελ. 37 – 38). Ονοµατολογία 
αλκανίων µε ευθεία αλυσίδα. Όσα σχετικά 
αναφέρονται στις σελίδες 9 και 10. 

∆ραστηριότητα: 
Κατασκευή οργανικών µορίων µε 
%λαστικά µοντέλα. 

4η 
Ονοµατολογία αλκανίων µε διακλαδισµένη 
ανθρακική αλυσίδα, ισοµέρεια αλυσίδας. Όσα 
σχετικά αναφέρονται στις σελίδες 12, 13 και 14. 

 

5η 
Νάφθα – Πετροχηµικά. Φυσικό αέριο (σελ. 38 – 
39). Εφαρµογές ονοµατολογίας και ισοµέρειας 
αλκανίων. 

∆ραστηριότητα: 
Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα  
%λεονεκτήµατα-µειονεκτήµατα. 

6η 
Αλκάνια – µεθάνιο. Γενικά. Προέλευση. 
Παρασκευές. Φυσικές ιδιότητες (σελ. 39 – 41). 
∆εν θα διδαχθούν οι γενικές �αρασκευές των 

 



 

αλκανίων. 

7η 
Χηµικές ιδιότητες �λην της υ�οκατάστασης. 
Χρήσεις. (σελ. 41 – 44). 

 

8η 
Υ%οκατάσταση αλκανίων (σελ. 42 – 43). 
Ονοµατολογία αλκυλαλογονιδίων. Όσα σχετικά 
αναφέρονται και στις σελίδες 12 και 13. 

 

9η 
Καυσαέρια – καταλύτες αυτοκινήτων (σελ. 44 – 
47). 

∆ραστηριότητα: 
Έρευνα για τα είδη ρύ%ανσης της 
%εριοχής σας. 

10η 

Αλκένια – αιθένιο ή αιθυλένιο. Γενικά (σελ. 
47). Ονοµατολογία αλκενίων και ισοµέρεια 
θέσης. Όσα σχετικά αναφέρονται στις σελίδες 10, 
11, 14 και 15. 

 

11η 
Αλκένια: Προέλευση – Παρασκευές. Φυσικές 
ιδιότητες. Σελ. 47 - 48. 

 

12η και 13η  
Χηµικές ιδιότητες αλκενίων. Χρήσεις αλκενίων 
και αιθυλενίου (σελ. 48 – 53). 

 

14η 

Αλκίνια – αιθίνιο ή ακετυλένιο. Γενικά (σελ. 
53). Αλκίνια, αλκαδιένια: ονοµατολογία και 
ισοµέρεια οµόλογης σειράς. Όσα σχετικά 
αναφέρονται στις σελίδες 9, 10 και 15. 

 

15η 
Αλκίνια – αιθίνιο ή ακετυλένιο. Προέλευση. 
Βιοµηχανική %αρασκευή, φυσικές ιδιότητες, 
καύση και χρήσεις ακετυλενίου (σελ. 53-56). 

 

16η 

Ανακεφαλαίωση της ονοµατολογίας των 
αλκανίων, αλκενίων, αλκινίων, αλκαδιενίων 
και αλκυλαλογονιδίων. Όσα σχετικά αναφέρονται 
στις σελίδες 9, 10, 12 και 13. 

 

17η 
Ανακεφαλαίωση της συντακτικής ισοµέρειας 
(σελ. 13-15). 

 

18η και 19η 

Φωτοχηµική ρύ%ανση. Όζον – Τρύ%α του 
όζοντος. Φαινόµενο θερµοκη%ίου (σελ. 59 – 
63). 

∆ραστηριότητα: 
Ανάθεση εργασίας στους µαθητές 
σχετικής µε την ατµοσφαιρική 
ρύ%ανση, το φαινόµενο του 
θερµοκη%ίου ή την τρύ%α του 
όζοντος. 

20η 

Αλκοόλες – Φαινόλες. Εισαγωγή. Αλκοόλες 
(σελ. 79 – 81). 
Ονοµατολογία κορεσµένων µονοσθενών 
αλκοολών.  

 

21η 
Κορεσµένες µονοσθενείς αλκοόλες – Αιθανόλη. 
Γενικά. Παρασκευές. Φυσικές ιδιότητες (σελ. 81 
– 83). 

∆ραστηριότητα: 
Οινο%νευµατώδη %οτά, συνέ%ειες 
α%ό την υ%ερβολική χρήση τους. 

22η 
Χηµικές ιδιότητες αλκοολών. Χρήσεις (σελ. 83 – 
86). 

 

23η 

1η εργαστηριακή άσκηση: «Παρασκευή και οξείδωση 
της αιθανόλης». Σελ. 29 – 35 του Εργαστηριακού 
Οδηγού. 

Η 4ροσθήκη του 4υκνού H2SO4 
4ου είναι α4αραίτητο για την 
οξείδωση της αιθανόλης να γίνει 
α4ό το διδάσκοντα το µάθηµα. 

24η Αιθανικό οξύ, %αρασκευή ξιδιού, όξινος  



 

χαρακτήρας, χρήσεις ξιδιού και οξικού οξέος 
(σελ. 103-106). 

25η 
2η εργαστηριακή άσκηση: «Όξινος χαρακτήρας 
(καρβοξυλικών οξέων)». Σελ. 41 – 44 του 
Εργαστηριακού Οδηγού. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

∆εν α4οτελούν εξεταστέα ύλη τα ένθετα του Βιβλίου «Χηµεία» Β΄ Λυκείου Γενικής 
Παιδείας, µε τίτλο: 
«Γνωρίζεις ότι…» των σελίδων: 31, 32, 64, 91, 92 και 93. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 


