
ΜΑΘΗΜΑ  :  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ  :  ΠΕΔ501 

ΤΥΠΟΣ  :  Υποχρεωτικό 

ΔΙΔΣΑΣΚΩΝ  :  ΠΔ407 

ΕΞΑΜΗΝΟ  :  5ο 

ΩΡΕΣ   :  2 ω/ε (θεωρία) 

ECTS  :  ‐ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  :  1. Εισαγωγή  στη  Διδακτική  της  Χημείας  :  η  ανάπτυξη  ενός  διεπιστημονικού 
κλάδου.  Οι  επιδράσεις  της  Ιστορίας  της  Χημείας  στη  διδασκαλία  και  τη 
μάθηση  της  Χημείας.  Εκλαΐκευση  της  Χημείας.  Η  φύση  της  Χημείας  και  η 
χημική εκπαίδευση. Η «γλώσσα» της Χημείας. 

2. Θεωρίες  Διδακτικής  των  Φυσικών  Επιστημών  :  Φύση  των  επιστημονικών 
εννοιών,  επιστημονική/διερευνητική  μέθοδος,  μοντελοποίηση,  πειραματική 
προσέγγιση και δημιουργικότητα. Η οικοδόμηση των επιστημονικών εννοιών 
(ψυχοπαιδαγωγική  προσέγγιση),  τα  στάδια  της  επιστημονικής  μεθόδου 
(παρατήρηση, διατύπωση υποθέσεων, έλεγχος υποθέσεων, κ.λπ.) 

3. Διδακτικός  μετασχηματισμός  :  Η  θεωρητική  βάση  του  διδακτικού 
μετασχηματισμού.  Εφαρμογές διδακτικού μετασχηματισμού σε  μαθητές  και 
σε εκπαιδευτικούς 

4. Η  Χημεία  ως  Γνωστικό  Αντικείμενο  :  Η  ιστορία  της  Χημείας  ως  πλαίσιο 
ανάλυσης  και  το  σχήμα  του  Jensen.  Τα  τρία  επίπεδα  της  Χημείας  κατά 
Johnstone  (Μακροσκοπικό  επίπεδο  ‐  Υπομικροσκοπικό  επίπεδο  ‐  Συμβολικό 
επίπεδο) και δυσκολίες. 

5. Διδασκαλία  της  Χημείας  :  Προγράμματα  σπουδών  Χημείας,  Σχολικά 
εγχειρίδια,  Διδακτικές  προσεγγίσεις  (εφαρμογές  θεωριών  μάθησης  στη 
διδασκαλία  της  Χημείας,  αναλογίες,  χάρτες  εννοιών,  λύση  προβλημάτων, 
διερευνητική προσέγγιση), Αξιολόγηση της διδασκαλίας και των μαθητών στη 
Χημεία  (διδακτικοί  στόχοι  ‐  ταξινομία,  ανώτερης  τάξεως  γνωστικές 
ικανότητες). 

6. Το σχολικό εργαστήριο ως περιβάλλον μάθησης  : Βασικές αρχές οργάνωσης 
αίθουσας  εργαστηρίου  Χημείας  και  εργαστηριακής  διδασκαλίας.  Είδη 
εργαστηριακών  ασκήσεων  Χημείας.  Πως  μαθαίνουμε  κατά  τη  διάρκεια  των 
εργαστηριακών ασκήσεων και από τα αποτελέσματά του. 

7. Το  Πείραμα  ως  μέθοδος  κατανόησης  :  Ασκήσεις  που  αναφέρονται  σε 
διδακτέα ύλη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μοριακή απεικόνιση με τη 
βοήθεια  υπολογιστή.  Σχεδιασμός  και  παρουσίαση  νέων  εργαστηριακών 
ασκήσεων. 

8. Εκπαιδευτικό  υλικό  :  Έντυπο  και  ψηφιακό  εκπαιδευτικό  υλικό.  Χημικές 
αναπαραστάσεις  και  εκπαιδευτικό  υλικό.  Οι  «εικόνες»  στο  εκπαιδευτικό 
υλικό.  Χρήση ΤΠΕ στην  εκπαιδευτική διαδικασία,  δημιουργικότητα,  Σενάρια 
με χρήση ψηφιακού υλικού 

9. Έρευνα  στη  Διδακτική  της  Χημείας  :  Οι  τομείς  στους  οποίους  διεξάγεται  η 
έρευνα  στη  Διδακτική  της  Χημείας  ‐  Η  παράδοση  της  Αμερικής  και  της 
Ευρώπης.  Σχέση  έρευνας  και  εκπαιδευτικής  πρακτικής.  Ζητήματα 
δεοντολογίας στην έρευνα της Διδακτικής της Χημείας.  

10. Συνηθισμένα σφάλματα στη διδασκαλία της Χημείας : Είδη προβλημάτων και 
διδασκαλία επίλυσης προβλημάτων στη Χημεία.  

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Εκπαίδευση  για  το  περιβάλλον  και  την  Αειφόρο  Ανάπτυξη  :  Φιλοσοφικό 
υπόβαθρο  και  ρίζες  της  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  (ΠΕ)  και  της 
Εκπαίδευσης  για  την  Αειφόρο Ανάπτυξη  (ΕΑΑ).  Η  ΕΑΑ ως  νέα  εκπαιδευτική 
πρόταση  απέναντι  στα  αδιέξοδα  της  Εκπαίδευσης  του  20ου  αιώνα  και  σε 
σχέση με την Εκπαίδευση για Όλους (Education for All)  
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