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 Στο σύγχρονο σχολείο οι τάξεις είναι 
ανομοιογενές σε διάφορα επίπεδα (αναπτυξιακό, 
κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό).  

 Η ανομοιογένεια φαίνεται ότι θα ενισχυθεί τις 
επόμενες δεκαετίες.  

 Ανάγκη για νέες μορφές διδασκαλίας που θα 
λαμβάνουν υπόψη τους τις διαφοροποιημένες 
ανάγκες όλων των μαθητών. 

 Διαφοροποιημένη διδασκαλία θεωρείται κάθε 
διδακτική πρακτική που επιδιώκει να 
προσαρμόσει τη διδακτική διαδικασία στα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών. 
(Παπασταμάτης, 2013). 
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 Για να είναι επιτυχημένη η διαφοροποίηση 
της διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός πρέπει 
να λάβει υπόψη του τρία χαρακτηριστικά 
των μαθητών (Tomlinson & Strickland  2005. Cunningham & 

Cordeiro 2006 όπ. αναφ. στο Παπασταμάτης 2013) : 

 Ετοιμότητα (Readiness)  

 Ενδιαφέροντα – προτιμήσεις (Interest)  

 Μαθησιακό προφίλ (Learning Profile)  
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 Αφορά στη δυνατότητα του μαθητή να 
κατακτήσει τις νέες γνώσεις και δεξιότητες 
που σχετίζονται με τη διδασκόμενη 
ενότητα. 
 

4 

 Αφορούν τα ζητήματα τα οποία θέλει να 
ερευνήσει ο μαθητής ή τα θέματα που 
θεωρεί ελκυστικά ή τον ενεργοποιούν, 
προκειμένου να συνδεθούν οι νέες γνώσεις 
και δεξιότητες με αυτά. 

 



 Αφορά τον τύπο νοημοσύνης του μαθητή, ο 
οποίος διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο 
μαθαίνει αποτελεσματικότερα ο μαθητής  
π.χ. με τη βοήθεια:  

 συζήτησης, ακοής ή ανάγνωσης (γλωσσική),  

 συλλογισμών (λογικομαθηματική)  

 εκτέλεσης χειρισμών (σωματοκιναισθητική),  

 με την εργασία σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο 
(ενδοπροσωπική – διαπροσωπική). 
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 Οι (Tomlinson & Strickland, 2005) επισημαίνουν τους εξής: 

 Διδακτέα ύλη (Content).  

 Διαδικασία (Process).  

 Προϊόντα μάθησης (Products).  

 Μαθησιακό περιβάλλον (Learning Environment).  
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 Ο εκπαιδευτικός διαφοροποιεί τη διδακτέα 
ύλη (περιεχόμενο και μορφή), ανάλογα με τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών του 

 ☛ για τη χώρα μας  χωρίς να αλλάζουν οι 
διδακτικοί στόχοι  του Α.Π.Σ. 

 π.χ. για τους τους μαθητές που:  
 έχουν δυσκολίες να κατανοήσουν το 

περιεχόμενο του διδακτικού εγχειριδίου δίνεται 
κείμενο πιο απλό και πιο προσιτό στην 
κατανόηση  

 βρίσκουν απλοϊκά και αδιάφορα τα κείμενα 
του βιβλίου δίνεται ένα κείμενο πιο σύνθετο 
και πιο ‘‘ενδιαφέρον’’. 

7 



 Διάφοροι τρόποι επεξεργασίας της 
διδακτέας ύλης ανάλογα με τον κάθε μαθητή.  

 π.χ. στο ίδιο θέμα  

 κάποιοι μαθητές μπορούν να υποδυθούν 
ρόλους (δραματοποίηση),  

 άλλοι να διατυπώσουν υποθέσεις και να τις 
διερευνήσουν π.χ. στο σχολικό εργαστήριο, 

 άλλοι να επεξεργαστούν πληροφορίες είτε 
από κείμενα είτε από το διαδίκτυο. 
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 Αλλαγή του τρόπου με τον οποίο ο μαθητής 
παρουσιάζει αυτά που έμαθε.  

 π.χ. κάποιοι μαθητές αποδεικνύουν ότι 
έχουν κατανοήσει την ενότητα που αφορά 
στην όξινη βροχή και τις επιπτώσεις της 

 απαντώντας σε ερωτήσεις,  

 άλλοι ζωγραφίζοντας τις επιπτώσεις της 
σε έναν τόπο 

 Άλλοι συμπληρώνοντας εννοιολογικό χάρτη 

 Άλλοι παρουσιάζοντας μια μουσική 
σύνθεση.  

9 



10 



 Διαμόρφωση σχέσεων: 

 αμοιβαίου σεβασμού,  

 προσωπικής αναγνώρισης,   

 σημαντικότητας της διδακτέας ύλης, 

 υψηλές (αλλά ρεαλιστικές) προσδοκίες για 
μάθηση και επιτεύγματα.   

 Γενικότερα  το μαθησιακό περιβάλλον 
χαρακτηρίζει τον τρόπο με τον οποίο η τάξη 
αισθάνεται και λειτουργεί. 
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 Η Tomlinson (1999) προτείνει μια σειρά από διδακτικές 
στρατηγικές, από αυτές ενδεικτικά αναφέρονται: 

 Οι διαβαθμισμένες δραστηριότητες.  
 Κάθε ομάδα μαθητών, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 

της, εργάζεται σε διαφορετικό επίπεδο πολυπλοκότητας 
& αφαίρεσης, ώστε να μεγιστοποιείται η πιθανότητα 
κάθε μαθητής να  κατακτήσει τις βασικές έννοιες και 
δεξιότητες της ενότητας και να αντιμετωπίσει τη δέουσα 
πρόκληση. 

 Η ευέλικτη ομαδοποίηση.  
 Οι μαθητές εργάζονται στην τάξη σε ευμετάβλητες 

ομάδες, οι οποίες είναι σχετικά ομοιογενείς ως προς 
κάποιο σημαντικό χαρακτηριστικό των μαθητών 
(ετοιμότητα, μαθησιακό προφίλ, ενδιαφέροντά κλπ.), 
προκειμένου να αξιοποιούν τα πλεονεκτήματά τους και 
να ικανοποιηθούν τα ενδιαφέροντά τους.  

 Η επίλυση προβλήματος. 
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 Α. Οργάνωση & λειτουργίες του οικοσυστήματος 

 Διδακτική ενότητα της Βιολογίας Γ΄ Γυμνασίου 
που προτείνεται να διδαχθεί διαφοροποιημένα 
και να έχει χρονική διάρκεια 4 διδακτικών ωρών. 

☛ Παρουσιάζονται ενδεικτικά η 1η διδακτική ώρα 
και τμήματα της 3ης διδακτικής ώρας. 

 

 Β. Περιοδικός Πίνακας 

 Διδακτική ενότητα της Χημείας Γ΄ Γυμνασίου 
που προτείνεται να διδαχθεί διαφοροποιημένα 
και να έχει χρονική διάρκεια 1 διδακτικής ώρας  
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  Διαγνωστική αξιολόγηση 

 Με τη διαγνωστική αξιολόγηση 
προσδιορίζουμε τις προϋπάρχουσες γνώσεις 
των μαθητών καθώς και τα ενδιαφέροντα 
τους σε σχέση με την προς διδασκαλία 
ενότητα και αξιοποιούμε τις πληροφορίες 
αυτές για διαπίστωση του βαθμού 
ετοιμότητας καθενός από αυτούς. 

 ☛ Διάρκεια: 15-20 λεπτά  

 ☛ Χρόνος: Στο τέλος της τελευταίας 
διδακτικής ώρας του προηγουμένης ενότητας 
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 Τι σου αρέσει/μπορείς να κάνεις καλύτερα; 
(1=λίγο, 2=μέτρια, 3=πολύ) (Μαυρόπουλος & Φλουρής, 2012) 
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1. Να γράφω , να διαβάζω, να μιλάω να ακούω. 1 2 3 

2. Να λύνω ασκήσεις και να κάνω πειράματα. 1 2 3 

3. Να ζωγραφίζω, να βλέπω εικόνες, να φαντάζομαι. 1 2 3 

4. Να αθλούμαι, να χορεύω, να φτιάχνω πράγματα με 

τα χέρια μου.  

1 2 3 

5. Να ακούω ή να παίζω μουσική, να τραγουδάω.  1 2 3 

6. Να είμαι με παρέα, να εργάζομαι μαζί με άλλους. 1 2 3 

7. Να εργάζομαι μόνος μου. 1 2 3 



1. Ποια στοιχεία της φύσης θα έπαιζαν 
σημαντικό ρόλο στην επιβίωση σας αν 
είχατε ναυαγήσει σε ένα νησί έπρεπε να 
επιβιώσετε εκεί για αρκετές ημέρες χωρίς 
εξωτερική βοήθεια; Να εξηγήσετε σύντομα 
την απάντησή σας.  

2. Πώς τρέφονται τα φυτά που ζουν σε ένα 
λιβάδι; 

3. Σε ένα λιβάδι τι αλληλεπιδράσεις αναπτύσ-
σονται, κατά τη γνώμη σας, ανάμεσα: 

  α) Σε ένα λαγό και το χορτάρι;  
  β) Σε ένα λύκο και ένα λαγό;  
  γ) Σε δύο λύκους; 
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  Αν διαπιστωθεί ότι κάποιοι μαθητές 
δείχνουν ασυνήθιστα υψηλές γνώσεις για τις 
έννοιες και τις γενικεύσεις της ενότητας 
είναι καλύτερο να διαμορφωθούν, με τη 
συνεργασία τους, ατομικά σχέδια εργασίας.  

 Στα σχέδια αυτά οι μαθητές θα κληθούν να 
εργασθούν ως μικροί ερευνητές.  
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Εισαγωγή: Όλη η τάξη, καταιγ. ιδεών,  10΄  

 Οι μαθητές απαντούν αυθόρμητα: 

 1) Ποια στοιχεία αποτελούν  το  περιβάλλον 
στο χώρο σχολείου μας και πώς μας 
επηρεάζουν;  

 2) Ποια από τα στοιχεία αυτά θεωρείτε ότι 
είναι απαραίτητα για τη ζωή;  

   ☛  καταγραφή, ομαδοποίηση και ανάδειξη 
των  (φώς, αέρας, παροχή νερού, 
θερμοκρασία, ποιότητα εδάφους κ.ά.) 
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 Επεξ. Διδασκαλίας: Συζήτηση σε μικρές 
ομάδες (30’)  

 Οι ομάδες είναι, κατά το δυνατόν, 
ομοιογενείς, τριμελείς, δομημένες ανάλογα 
με την ετοιμότητα και το μαθησιακό προφίλ 
των μαθητών. Επίσης, εντάσσονται σε 
επίπεδα, για παράδειγμα στα επίπεδα 
χαμηλής, μεσαίας και υψηλής ετοιμότητας. 

 ☛ Σε κάθε ομάδα δίδεται προς μελέτη ένα 
σχετικά μικρό εισαγωγικό κείμενο που στο 
τέλος του υπάρχουν ερωτήματα. 

 ☛ Κατά τη μαθησιακή διαδικασία ο 
εκπαιδευτικός διατηρεί το δικαίωμα να 
ρωτήσει όποιο μέλος της ομάδας κρίνει 
σκόπιμο. 
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 Το εισαγωγικό κείμενο για την ομάδα αυτή 
σχεδιάζεται να είναι μικρό σε έκταση, 
σχετικά απλούστερο του σχολικού 
εγχειριδίου με πολλές εικόνες και με 
έννοιες κατάλληλες ώστε να διευκολύνεται 
η κατανόησή των εννοιών από τους εν 
λόγω μαθητές. 

 

 Μετά την ανάγνωση του κειμένου οι 
μαθητές, ως ομάδα, συζητούν και 
απαντούν σε ερωτήσεις: 
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 Ενδεικτικό απόσπασμα εισαγωγικού κειμένου 

 Οτιδήποτε βρίσκεται γύρω μας κάθε στιγμή 
είναι το περιβάλλον μας. Το σπίτι στο οποίο 
κατοικούμε με τα αντικείμενα, τους ανθρώπους 
και τα ζώα που περιέχει, το σχολείο που 
πηγαίνουμε, η πόλη που μένουμε, το δάσος στο 
οποίο κάνουμε περίπατο ή η θάλασσα στην 
οποία κολυμπάμε το καλοκαίρι. 

 Το περιβάλλον δεν μένει σταθερό, αλλάζει 
συνεχώς, π.χ. το σπίτι μας δεν είναι πάντα το 
ίδιο ζεστό, ή το ίδιο φωτεινό, ή το ίδιο ήσυχο, ή 
με τον κήπο να έχει ίδια βλάστηση, η  με συνεχή 
παροχή νερού (διακοπές υδροδότησης). 

 Οι αλλαγές στο περιβάλλον επηρεάζουν πολύ 
την ευημερία ακόμη και την επιβίωση των 
οργανισμών.  
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 συνέχεια του κειμένου  

 Κάθε οργανισμός προσπαθεί να είναι, όσο το 
δυνατόν, καλύτερα προσαρμοσμένος στο 
περιβάλλον που ζει.  
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Συγκράτηση νερού          Ισχυροί άνεμοι 
 

 Καμπούρα: 
αποθήκευση λίπους 

 Πυκνή γούνα το 
χειμώνα που «μαδάει» 
το καλοκαίρι. 

 Πυκνές βλεφαρίδες σε 
μάτια, μύτη και αυτιά 
για προστασία από 
την άμμο.  



συνέχεια του κειμένου   
 Φυσικοί παράγοντες όπως (φώς, θερμοκρασία, 

διαθεσιμότητα νερού, ποιότητα του εδάφους κ.ά.) 
παίζουν καθοριστικό ρόλο  στην επιβίωση και την 
ευημερία των ζωντανών οργανισμών ενός τόπου. Οι 
παράγοντες αυτοί ονομάζονται αβιοτικοί παράγοντες. 

 Ενδεικτικές δραστηριότητας/ερωτήσεις ομάδας 
1) Τι θα συμβεί στα παρακάτω φυτά και γιατί; 

  α) Μπιγκόνια (σε γλάστρα) ποτίζεται κανονικά 
αλλά βρίσκεται για πολλές μέρες σε ένα τελείως 
σκοτεινό υπόγειο.  

  β) Ο Γιώργος έφυγε για 20ήμερες διακοπές και 
ξέχασε να δώσει στον γείτονα την μπιγκόνια του (σε 
γλάστρα) για να την ποτίζει.  

  γ) Μια ανθισμένη λεμονιά εκτίθενται, λόγω 
παγετού, σε θερμοκρασίες κάτω από τους 0 oC.  
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συνέχεια του κειμένου   

 Στην ίδια περιοχή ζουν διάφοροι ζωντανοί 
οργανισμοί. Το σύνολο των ζωντανών 
οργανισμών ενός τόπου ονομάζονται βιοτικοί 
παράγοντες.  Οι ζωντανοί οργανισμού ενός 
τόπου αλληλεπιδρούν όχι μόνο με τους 
αβιοτικούς παράγοντες αλλά και με τους 
άλλους ζωντανούς οργανισμούς του τόπου. 
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Ενδεικτικές δραστηριότητας/ερωτήσεις ομάδας 
 2) Αφήνουμε ελεύθερες δύο όμοιες οικογένειες 

κουνελιών σε διαφορετικές περιοχές. Τη μία σε 
έδαφος πλούσιο σε βλάστηση και νερό, ενώ την 
άλλη σε έδαφος άγονο και άνυδρο. Μετά από 
αρκετούς μήνες σε τι νομίζετε ότι θα διαφέρουν οι 
δύο οικογένειες και γιατί; 

 3) Μπορείτε να εξηγήσετε τι αλληλεπιδράσεις 
αναπτύσσονται, ανάμεσα: 

 α) στις κάμπιες και τα φύλλα ενός δέντρου; 

   β) στα σπουργίτια και στις κάμπιες; 

   γ) Σε ένα φίδι και ένα βάτραχο;  

   δ) Σε δύο λύκους; 
 4) Να επισημάνετε τρεις διαφορές ανάμεσα στο 

πόδι της πάπιας και στο πόδι του γερακιού. 
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 Το κείμενο του μαθήματος για την ομάδα 
αυτή συνήθως είναι τμήμα του κειμένου 
του διδακτικού εγχειριδίου. 

 Επίσης, αξιοποιούνται ερωτήσεις από το 
σχολικό εγχειρίδιο καθώς και άλλες οι 
οποίες, σε σχέση με τις προηγούμενες, 
είναι πιο απαιτητικές εννοιολογικά. 
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 Το κείμενο του μαθήματος της ομάδας αυτής 
σχεδιάζεται με τη βοήθεια πηγών και οι 
ερωτήσεις είναι πιο διερευνητικές και 
ενδεχομένων να ελέγχουν πρόσθετους 
διδακτικούς στόχους. 
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 Ενδεικτικό απόσπασμα εισαγωγικού κειμένου 

 Οτιδήποτε βρίσκεται γύρω από ένα ζώο ή 
φυτό αποτελεί το περιβάλλον του. Οι 
φυσικοί παράγοντες του περιβάλλοντος 
αλλάζουν  συνεχώς και πολλές φορές 
έντονα (μεταβολές θερμοκρασίας, 
βροχόπτωσης, ανέμου ηλιοφάνειας, 
εμφάνιση αρπακτικών κλπ.).  

 Γι’ αυτό και οι οργανισμοί δεν μπορούν να 
ζήσουν σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Για 
παράδειγμα η ελιά δεν ζει σε πολύ ψυχρά 
περιβάλλοντα ούτε οι λευκές αρκούδες σε 
τροπικές περιοχές.  
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 Οι αβιοτικοί παράγοντες (φώς, θερμοκρασία, 
διαθεσιμότητα νερού και  ποιότητα του εδάφους) 
παίζουν καθοριστικό ρόλο  στην επιβίωση και την 
ευημερία των ζωντανών οργανισμών ενός τόπου. 

 Κάθε οργανισμός προσπαθεί να είναι, όσο το δυνατόν, 
καλύτερα προσαρμοσμένος στο περιβάλλον που ζει.  
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   Συγκράτηση νερού                    Ισχυροί άνεμοι 

Αντιμετώπιση παγετου 

 



 Στην ίδια περιοχή ζουν διάφοροι ζωντανοί 
οργανισμοί. Το σύνολο των ζωντανών 
οργανισμών ενός τόπου ονομάζονται βιοτικοί 
παράγοντες.  Οι ζωντανοί οργανισμού ενός 
τόπου αλληλεπιδρούν όχι μόνο με τους 
αβιοτικούς παράγοντες αλλά και με τους 
άλλους ζωντανούς οργανισμούς του τόπου. 
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Ενδεικτικές δραστηριότητες/ερωτήσεις ομάδας 

 1) Να εξηγήσετε πώς επηρεάζει η ηλιοφάνεια 
και η διαθεσιμότητα νερού  

      i) ένα φυτό και ii) ένα ζώο.  

 2) Να σχεδιάσετε ένα πείραμα με το οποίο θα 
εξετάσετε το εύρος θερμοκρασιών στις οποίες 
μπορεί να επιβιώσει ένας φυτό γλάστρας π.χ. 
ένας βασιλικός. 

 3) Να δώσετε μια εξήγηση για τις διαφορές 
που παρατηρείτε στην κατασκευή ανάμεσα 
στο πόδι του γερακιού και της πάπιας. 
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4) Να εξηγήσετε τι θα συμβεί  κοντοπρόθεσμα και 
τι μακροπρόθεσμα αν σε ένα λιβάδι με κουνέλια 
εγκατασταθεί μια ομάδα αλεπούδων. 

5) Παρ’ όλο που οι αλεπούδες δεν αποτελούν 
τροφή για τους λύκους οι   λύκοι τις κυνηγούν και 
τις σκοτώνουν. Μπορείτε να εξηγήσετε γιατί 
συμβαίνει αυτό; 

 

☛ Η διδακτική ώρα κλείνει με συζήτηση επί των 
ερωτήσεων στην ολομέλεια της τάξης και 
καταγραφή στον πίνακα των βασικών εννοιών. 

☛ Η αξιολόγηση της διδασκαλίας γίνεται από την ποιότητα 
της συζήτησης και τις γραπτές απαντήσεις των ομάδων. 
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 Ενδεικτικές δραστηριότητες/ερωτήσεις 
ομάδων χαμηλής ετοιμότητας 

1) Στο διπλανό χάρτη ενός οικοσυστήματος 
να συμπληρώσετε τα κενά χρησιμοποιώ-
ντας τις λέξεις:  

 Φυτά,  

 αβιοτικοί  

 παράγοντες, 

 βιοτικοί  

 παράγοντες,  

 ζώα,  

 έντομα.     
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 2) Σε ένα λιβάδι:  

    - πώς τρέφονται οι καλαμποκιές; 

    - πώς αλληλεπιδρούν τα ποντίκια με τις 
καλαμποκιές; 

      - πώς αλληλεπιδρούν τα φίδια με τα ποντίκια; 

      - πώς αλληλεπιδρούν τα γεράκια με τα φίδια; 

      - πώς αλληλεπιδρούν τα σκουλήκια του 
εδάφους με το πτώμα ενός ποντικιού; 

 3) Να συνδέσετε με βελάκια τους οργανισμούς του 
λιβαδιού χωρίς να συμπεριλάβετε τα σκουλήκια, το 
βέλος να ξεκινά από τον οργανισμό που τρώγεται 
και δείχνει τον οργανισμό που τον τρώει (τροφική 
αλυσίδα).  

 4) Να κατατάξετε τους οργανισμούς του λιβαδιού 
σε παραγωγούς, καταναλωτές και αποικοδομητές. 
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 1) Σε ένα λιβάδι:  

 πώς τρέφονται οι καλαμποκιές; 

 πώς αλληλεπιδρούν οι κάμπιες και τα ποντίκια με τις 
καλαμποκιές; 

 πώς αλληλεπιδρούν τα σπουργίτια με τις κάμπιες και 
τα φίδια με τα ποντίκια; 

 πώς αλληλεπιδρούν τα γεράκια με τα σπουργίτια, τα 
ποντίκια και τα φίδια; 

 πώς αλληλεπιδρούν τα σκουλήκια του εδάφους με το 
πτώμα ενός ποντικιού; 

2) Να συνδέσετε με βελάκια όλους τους οργανισμούς 
του λιβαδιού, το βέλος να ξεκινά από τον οργανισμό 
που τρώγεται και δείχνει τον οργανισμό που τον 
τρώει. Που πρέπει να τοποθετηθούν τα σκουλήκια; 
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   3) Να κατηγοριοποιήσετε τους οργανισμούς 
του λιβαδιού σε παραγωγούς, καταναλωτές 
και αποικοδομητές. 

 4) Να συμπληρώσετε τον εννοιολογικό χάρτη. 
(δίνονται οι προτάσεις που συνδέουν τις 
έννοιες και πρέπει οι μαθητές να τις βάλουν 
στις σωστές θέσεις). 

  

☛ Η διδακτική ώρα κλείνει με συζήτηση επί των 
ερωτήσεων στην ολομέλεια της τάξης και 
επισήμανση των βασικών εννοιών  

☛ Η αξιολόγηση της διδασκαλίας  γίνεται από 
την ποιότητα της συζήτησης και τις γραπτές 
απαντήσεις των ομάδων. 
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 Διαγνωστική αξιολόγηση 

 Για διαπίστωση του βαθμού ετοιμότητας 
των μαθητών για τη συγκεκριμένη ενότητα. 

 ☛ Διάρκεια: 10 λεπτά  

 ☛ Χρόνος: Στο τέλος της τελευταίας 
διδακτικής ώρας του προηγουμένης 
ενότητας 
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 Όλη η τάξη,  παρακολούθηση video, 2΄  

 Προβολή video διάρκειας 69 s στο οποίο 
αναδεικνύονται οι ομοιότητες αλλά και οι 
διαφορές στη δραστικότητα των αλκαλίων, 
μέσω της αντίδρασης τους με το νερό.  

 ☛ Το video μπορεί να μεταφορτωθεί στον Η/Υ ή 
να παρουσιασθεί άμεσα μέσω της ιστοσελίδας: 
http://www.youtube.com/watch?v=QSZ-3wScePM. 
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 Επεξ. Διδασκαλίας 18΄:  

 α) Μικρό εισαγωγικό κείμενο (απλοποιημένο για 
το επίπεδο 1 και από το σχολικό εγχειρίδιο για το 
επίπεδο 2). 

 β) Κάθε ομάδα εφοδιάζεται με ένα πλήρες σετ 
καρτών που αφορούν στα 20* πρώτα στοιχεία.  

 Ο εκπαιδευτικός ζητά από κάθε ομάδα να 
διατάξει τις κάρτες με βάση τους ακόλουθους 
κανόνες: 

 - σε σειρά κατ’ αύξοντα ατομικό αριθμό. 

 - τα στοιχεία που έχουν παρόμοιες χημικές 
ιδιότητες πρέπει να τοποθετούνται το ένα κάτω 
από το άλλο. 

* Τυπώνονται 10 κάρτες σε κάθε φύλλο Α4 
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 Επεξ. Διδασκαλίας 18΄:  
 α) Εισαγωγικό κείμενο (το οποίο περιέχει 

κανόνες ηλεκτρονικής δόμησης των στοιχείων 
σε στιβάδες Κ, L, Μ, Ν, κ.ο.κ.) 

 β) Κάθε ομάδα εφοδιάζεται με ένα πλήρες σετ 
καρτών που αφορούν στα 20 πρώτα στοιχεία.  

 Ο εκπαιδευτικός ζητά από την ομάδα να 
διατάξει τις κάρτες με βάση τους ακόλουθους 
κανόνες: 

  - σε σειρά κατ’ αύξοντα ατομικό αριθμό. 
  - τα στοιχεία που έχουν ίδιο αριθμό 

ηλεκτρονίων στην τελευταία στιβάδα 
(εξωτερική στιβάδα) πρέπει να τοποθετούνται 
το ένα κάτω από το άλλο. 
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 Όλη η τάξη, 10΄ 

 Αποκαλύπτεται ο χάρτης του Π. Π. και οι 
ομάδες συγκρίνουν την διάταξη που έκαναν 
με τη διάταξη των 20 πρώτων στοιχείων του 
περιοδικού πίνακα. 

 Συζήτηση σε όλη την τάξη των ευρημάτων 
των ομάδων 1, 2 (ομοιότητα ιδιοτήτων) και 3 
(αριθμός e εξωτερικής στιβάδας).  

 A) Νόμος περιοδικότητας 

 Β) Συσχέτιση ιδιοτήτων και ηλεκτρονιακής 
δομής. 

 Επισήμανση ότι η κατανομή όλων των 
στοιχείων στον Π. Π. ακολουθεί τους ίδιους 
κανόνες με αυτούς που χρησιμοποίησαν με 
τις κάρτες. 
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45 Κ. Αποστολοπουλος  



 Επεξ. Διδασκαλίας 10΄:  

 α) Εισαγωγικό κείμενο (απλουστευμένο) 

 β) Ερωτήσεις  

 1) Να εξερευνήσετε το διαδραστικό περιοδικό 
πίνακα  που υπάρχει στην ιστοσελίδα: 
http://www.ptable.com/ ή στην ιστοσελίδα 
http://www.webelements.com/.  

 Να επιλέξετε δύο τουλάχιστον στοιχεία από 
αυτόν και να καταγράψετε  τρεις ιδιότητες 
για κάθε στοιχείο. 
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 2) Τα στοιχεία που κάνουν δεσμούς 
αποβάλλοντας ηλεκτρόνια λέγονται ………, 
ενώ αυτά που κάνουν δεσμούς παίρνοντας 
ηλεκτρόνια λέγονται …………………. 

  
 3) Πόσες είναι κατακόρυφες στήλες του 

Π.Π. και πώς ονομάζονται; Πόσες είναι οι 
οριζόντιες σειρές του Π.Π. και πώς 
ονομάζονται; Ποια ονόματα έχουν οι 
στήλες 1, 2, 17 και 18; 

  
 4) Με αναφέρετε τη λογική με την οποία 

τοποθετούνται τα στοιχεία στον Π. Π. και 
το νόμο περιοδικότητας. 
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 Επεξ. Διδασκαλίας:  

 α) Εισαγωγικό κείμενο (του σχολικού βιβλίου) 

 β) Ερωτήσεις  

 1) Ποια στοιχεία λέγονται μέταλλα και ποια 
αμέταλλα; 

 2) Πώς ονομάζονται οι 18 κατακόρυφες στήλες 
και πώς οι 7 οριζόντιες σειρές του Π.Π. Ποια 
ονόματα έχουν οι στήλες 1, 2, 17 και 18; 

 3) Να αναφέρετε δύο στοιχεία του Π.Π. τα οποία 
παρουσιάζουν παρόμοια χημική συμπεριφορά με 
το Φράγκιο (Fr, ατομικός αριθμός = 87); Εξηγήστε 
την επιλογή σας. 

 4) … 
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 Επεξ. Διδασκαλίας:  

 α) Εισαγωγικό κείμενο (απλουστευμένο) 

 β) Ερωτήσεις  

   1) Να δώσετε μια εξήγηση γιατί το 1ο 
στοιχείο του περιοδικού πίνακα βρίσκεται 
στην πρώτη ομάδας του περιοδικού πίνακα 
αλλά έχει διαφορετικό χρώμα από τα άλλα 
στοιχεία της ομάδας του; 

 2) Να συμπληρώσετε τον εννοιολογικό χάρτη 

 (Δίνονται οι έννοιες/σχέσεις και ζητείται η 
σωστή τοποθέτηση τους). 

 3) … 

    
49 



50 


