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Aντί προλόγου

«Σε έναν κόσμο όπου κάθε προσδοκία για τη ζωή, στηρίζεται με αυξανόμενο τρόπο στην επιστημο-

νική και τεχνολογική πρόοδο, η υποστήριξη της απόκτησης εκπαίδευσης και δεξιοτήτων στην επιστήμη 

και την τεχνολογία είναι αδιαμφισβήτητη για όλα τα έθνη, όχι μόνο για να επιτύχουν βιώσιμη ανάπτυξη, 

αλλά και για να δημιουργήσουν εγγράμματους επιστημονικά και τεχνολογικά πολίτες, ώστε να εδραιωθεί 

η πραγματική δημοκρατία.»

http://unesco.org/education/ (μετάφραση των συγγραφέων)

Mπορείτε να φανταστείτε έναν κόσμο στον οποίο οι πολίτες δεν κατανοούν τα θέματα που 
σχετίζονται με την υγεία, τη μόλυνση του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των φυσικών πόρων, 
τη διατροφή, την υγιεινή, την έλλειψη πόσιμου νερού, τα φάρμακα, δηλαδή τα θέματα που 
πραγματεύεται η επιστήμη της Xημείας; Πώς αυτοί οι πολίτες θα απαντήσουν στα ερωτήμα-
τα που αφορούν την επιβίωση του ανθρώπινου είδους και πώς θα επηρεάσουν αυτούς που 
λαμβάνουν αποφάσεις;

Tο βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας γράφτηκε με τη σκέψη ότι εσείς, οι μαθητές του 
σήμερα, αύριο θα λαμβάνετε αποφάσεις. Γι’ αυτό κυρίως το λόγο έχει γίνει προσπάθεια τα 
θέματα της Xημείας να συνδέονται με την καθημερινή ζωή και με την εξέλιξη της επιστήμης.

Mε τη χρήση σημαντικών διαθεματικών εννοιών, όπως η αλληλεπίδραση, η επικοι νωνία, 
η μεταβολή κ.ά., επιχειρείται η σύνδεση με όλους τους τομείς της κοινωνικής πραγματικότητας 
και τις άλλες επιστήμες.

Tο βιβλίο είναι οργανωμένο σε τρεις ενότητες:

1η ενότητα Oξέα – Bάσεις – Άλατα
2η ενότητα Tαξινόμηση των στοιχείων – Στοιχεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
3η ενότητα H Xημεία του άνθρακα

Kάθε ενότητα χωρίζεται σε επιμέρους κεφάλαια τα οποία συνοδεύονται από ερωτήσεις, 
ασκήσεις και δραστηριότητες που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη διδακτέα ύλη και να 
αυτοαξιολογηθείτε. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχουν κείμενα που συνδέουν την ύλη με 
την καθημερινή ζωή ή τις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας. Tα κείμενα αυτά θεω-
ρούνται απαραίτητα για να συνδυάσετε τις γνώσεις που σας παρέχει το μάθημα της Xη μείας 
με αυτά που γνωρίζετε μέσα από την εμπειρία σας, αλλά και να αναπτύξετε την κριτική σας 
ικα νότητα.

Έγινε προσπάθεια να εξεταστούν τα θέματα με απλότητα και σαφήνεια, διατηρώντας την 
αναγκαία επιστημονική ακρίβεια. Eλπίζουμε το βιβλίο αυτό να αποτελέσει την αφορμή που θα 
εξάψει την περιέργειά σας για την επιστήμη και τις μεθόδους της.

Oι συγγραφείς
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Kάθε μάθημα παρουσιάζεται με τη βοήθεια ενός
ή περισσοτέρων πειραμάτων για την καλύτερη 
κατανόηση των φαινομένων που εξετάζονται.

Στο τέλος του κεφαλαίου υπάρχουν κείμενα 
που το συνδέουν με την καθημερινή ζωή,

τις άλλες επιστήμες και την τεχνολογία.

Kαι κείμενα βοηθητικά
για τις δραστηριότητες

Kαι... ασκήσεις για 
την αξιολόγησή σας

Στην αρχή κάθε κεφαλαίου παρουσιάζονται 
με λόγια και εικόνες οι συνδέσεις του με 
την καθημερινή ζωή και παρουσιάζονται 

οι στόχοι της διδασκαλίας.
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Tα ποτέ
Ποτέ δεν πρέπει να δια-
βάζετε Xημεία ξαπλω-
μένοι στον καναπέ.

Ποτέ δεν πρέπει να ξεκινάτε το διάβασμά 
σας, χωρίς να ξέρετε τι πρέπει να επιτύχετε.

Ποτέ δεν πρέπει να διαβάζετε αποσπασμα-
τικά ορισμένα κομμάτια από το μάθημα.

Ποτέ δεν πρέπει να αφήνετε κενά στις γνώ-
σεις σας. H επιστήμη της Xημείας είναι μια 
αλυσίδα γνώσεων. Aν χάσετε έναν κρίκο, η 
αλυσίδα διακόπτεται.

Ποτέ μην παραβλέπετε τα θέματα που δεν 
κατανοείτε! Aγαπάμε ό,τι καταλαβαίνουμε.

Ποτέ μην παραλείπετε να διαβάσετε τα 
πα ραθέματα, παρ’ ότι δεν αποτελούν εξετα-
στέα ύλη.

Ποτέ μην επαναπαύεστε ότι επιτύχατε τους 
στόχους του μαθήματος χωρίς να τους ελέγ-
ξετε.

Ποτέ μην απογοητεύεστε αν τα αποτελέ-
σματα της αυτοαξιολόγησης δεν είναι αυτά 
που θα θέλατε.

Tα πάντα
Πάντα πρέπει να έχετε δίπλα σας στυλό και πρόχειρο χαρτί, ώστε 
να σημειώνετε τις απορίες που σας δημιουργούνται και να κρατά-
τε σημειώσεις για τα βασικά στοιχεία του μαθήματος.

Πάντα πρέπει να κάνετε μια καλή ανάγνωση στα εισαγωγικά κεί-
μενα και τους στόχους του μαθήματος, ώστε να γνωρίζετε τι εξυ-
πηρετεί καθετί που διαβάζετε.

Πάντα πρέπει να διαβάζετε προσεκτικά, χωρίς να απομνημονεύε-
τε, τα πειράματα που περιγράφονται και στη συνέχεια να μαθαίνε-
τε τα συμπεράσματα στα οποία οδηγούν. Δεν είναι ανάγκη να 
απομνημονεύετε αριθμητικά στοιχεία ή στοιχεία που βρίσκονται 
σε πίνακες, παρ’ ότι είναι πολύ σημαντικό, να τα διαβάζετε προσε-
κτικά, ώστε να αποκτήσετε ολοκληρωμένη εικόνα για το θέμα.

Πάντα πρέπει να διαβάζετε το μάθημα της ημέρας, ακόμη και αν 
είστε άρρωστοι, ώστε να μη δημιουργούνται κενά.

Aν αντιμετωπίσετε δυσκολίες στην κατανόηση εννοιών, απευθυν-
θείτε στο δάσκαλό σας της Xημείας, ώστε να επιλυθούν οι απορί-
ες σας.

Πάντα να διαβάζετε τα παραθέματα γιατί είναι οι κρίκοι που συν-
δέουν τη Xημεία σας με την καθημερινή ζωή, τις άλλες επιστήμες 
και την τεχνολογία.

Πάντα να αξιολογείτε τον εαυτό σας για τις γνώσεις που απέκτησε 
και τις δεξιότητες που κατέκτησε στο τέλος του μαθήματος.
Για την αυτοαξιολόγησή σας υπάρχουν οι ερωτήσεις στο τέλος 
κάθε κεφαλαίου στο σχολικό βιβλίο και οι απαντήσεις που θα σας 
βοηθήσουν να ελέγξετε αν επιτύχατε τους στόχους σας. 
Συμπληρωματικά υπάρχουν και οι ερωτήσεις του Tετραδίου σας.

Πάντα να χρησιμοποιείτε την αξιολόγηση για να βελτιώνεστε και 
να αποκτάτε γνώση σε βάθος.
Aν τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησής σας είναι κατώτερα 
από αυτά που θα θέλατε, εντοπίστε τα προβλήματα που υπάρ-
χουν και ξαναγυρίστε στο σχολικό σας 
βιβλίο για να διαβάσετε προσεκτικά τα 
συγκεκριμένα κομμάτια. Aν παρ’ όλα αυτά 
δεν μπορέσετε να  αντιμετωπίσετε τα θέμα-
τα, σημειώστε τα στον κατάλογο των απορι-
ών σας και απευθυνθείτε στο δάσκαλό σας.

Kαλή επιτυχία

Πρόταση μελέτης
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