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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόγραµµα Σπουδών του µαθήµατος «Χηµεία» της Β΄ τάξης Επαγγελµατικού
Λυκείου
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 4 και 18 του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθµιας
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146 Α΄).
2. Την υπ’ αριθµ. 37596/Γ2/12-04-2012 Υ.Α. µε θέµα «Τροποποίηση της υπ’ αριθµ.
111276/Γ2/08−10−2007 υπουργικής απόφασης “Ωρολόγιο Πρόγραµµα της Α΄, Β΄ και
Γ΄

Τάξης

Ηµερησίων

ΕΠΑ.Λ.

(ΦΕΚ

2057

Β΄)”

και

της

υπ’

αριθµ.

138011/Γ2/3−12−2007 υπουργικής απόφασης “Ωρολόγιο Πρόγραµµα της Α΄, Β΄, Γ΄
και ∆΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (ΦΕΚ 26 Β΄)”» (ΦΕΚ 1131 Β΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄
98).
4. Το άρθρο 2 παρ. 3 του ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄) «Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων
Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «∆ιόφαντος» και λοιπές
διατάξεις».
5. Τη µε αρ. πρωτ. Φ.908/18254/Η/20-02-2012 (ΦΕΚ Β΄ 372) Υ.Α. µε θέµα
«∆ιαπιστωτική πράξη παύσης λειτουργίας των φορέων που καταργούνται µε το
ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) και έναρξη λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)».
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6. Τις διατάξεις της µε αρ.πρωτ.76051/04-07-2012 απόφασης του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού «Ανάθεση
αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου» (ΦΕΚ 2091 Β΄).
7. Τη µε αρ. πρωτ. 448/23-03-2012 εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του
κρατικού προϋπολογισµού.

Αποφασίζουµε
Άρθρο µόνον
Καθορίζουµε το Πρόγραµµα Σπουδών Χηµείας της B΄ τάξης Επαγγελµατικού
Λυκείου ως εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ - Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.1. Πετρέλαιο- προϊόντα
πετρελαίου
Βενζίνη
Καύση - καύσιµα

1.2. Νάφθα - Πετροχηµικά

1.3. Αλκάνια - Μεθάνιο
Φυσικό αέριο, βιοαέριο

ΣΤΟΧΟΙ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ –
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Να είναι σε θέση οι µαθητές:
να αναφέρουν τα κυριότερα
προϊόντα του πετρελαίου και
ορισµένες χρήσεις τους
 να αναφέρουν τα διάφορα είδη
της βενζίνης ως βασικού
καυσίµου καθώς και τρόπους
βελτίωσης της ποιότητάς της
(πυρόλυση-αναµόρφωση)
 να αναφέρουν για το φαινόµενο
της καύσης και για τα καύσιµα



Να είναι σε θέση οι µαθητές:



να αναφέρουν τη χρησιµότητα
της νάφθας ως πρώτης ύλης
της βιοµηχανίας των
πετροχηµικών



να αναγνωρίζουν τους
βασικούς υδρογονάνθρακες της
πετροχηµικής βιοµηχανίας
καθώς κατ τα ποικίλα προϊόντα
της πετροχηµικής βιοµηχανίας

Να είναι σε θέση οι µαθητές:
να αναφέρουν την προέλευση.
ιδιότητες - παρασκευές
(γράφοντας τις αντίστοιχες
χηµικές εξισώσεις) και χρήσεις
του µεθανίου
 να αναφέρουν µερικές βασικές
γενικές παρασκευές και
χηµικές ιδιότητες των αλκανίων
(γράφοντας τις αντίστοιχες
χηµικές εξισώσεις)



∆ραστηριότητα…….
Το φυσικό αέριο στην
Ελλάδα
πλεονεκτήµατα-µειονεκτήµατα
µε πλαστικά µοντέλα
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1.4. Καυσαέρια – καταλύτες
αυτοκινήτων

Να είναι σε θέση οι µαθητές:
να αναφέρουν για τη σύσταση
των καυσαερίων των
αυτοκινήτων και τη συµµετοχή
τους στη ρύπανση του
περιβάλλοντος
 να αναφέρουν και να επεξηγούν
το ρόλο των καταλυτών των
αυτοκινήτων στη µείωση των
ρύπων



2.5. Αλκένια - αιθένιο

Να είναι σε θέση οι µαθητές:
 να αναφέρουν ορισµένες
βασικές παρασκευές, ιδιότητες
(προσθήκη-πολυµερισµός) και
χρήσεις του οιθενίου και
γενικότερα των αλκενίων,
γράφοντας τις αντίστοιχες
χηµικές εξισώσεις

1.6. Αλκίνια - αιθίνιο

Να είναι σε θέση οι µαθητές:
 να αναφέρουν ορισµένες
βασικές παρασκευές ιδιότητες
(προσθήκη, πολυµερισµός,
αντικατάσταση) και χρήσεις του
αιθινίου και γενικότερα των
αλκινίων, γράφοντας τις
αντίστοιχες χηµικές εξισώσεις

1.7. Βενζόλιο

Να είναι σε θέση σι µαθητές να
αναφέρουν τον τύπο, παρασκευές,
ιδιότητες και τη φυσιολογική
δράση του βενζολίου

1.8. Ατµοσφαιρική ρύπανση
-Φαινόµενο θερµοκηπίου
Τρύπα όζοντος

Να είναι σε θέση οι µαθητές να
αναφέρουν – αναλύουν:
 τους παράγοντες που ευνοούν
το φαινόµενο της
ατµοσφαιρικής ρύπανσης
 το φαινόµενο του θερµοκηπίου
και τις συνέπειές του
 το φαινόµενο της «τρύπας» του
όζοντος και τις συνέπειές του

∆ραστηριότητα…….
Έρευνα νια τα είδη ρύπανσης
της περιοχής σας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΛΚΟΟΛΕΣ – ΦΑΙΝΟΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΤΟΧΟΙ

2.1. Αλκοόλες
Γενικά-ταξινόµηση

Να είναι σε θέση οι µαθητές:
 να ταξινοµούν τις αλκοόλες (α.
πρωτοταγείς, δευτεροταγείς
τριτοταγείς β. µονοσθενείς,
πολυσθενείς

2.2. Κορεσµένες
µονοσθενείς αλκοόλες Αιθανόλη
Γενικά Παρασκευές –
Αλκοολική ζύµωση
Ιδιότητες. Προϊόντα
οξείδωσης
(καρβονυλικές ενώσεις)
Αφυδάτωσης (αιθέρες)
των αλκοολών
Χαρακτηριστικές

Να είναι σε θέση οι µαθητές:
να αναφέρουν ορισµένες
βασικές παρασκευές ιδιότητες
(εστεροποίηση . οξείδωση,
αφυδάτωση) των κορεσµένων
µονοσθενών αλκοολών µε
αναφορά κυρίως στην αιθανόλη
. γράφοντας τις αντίστοιχες
χηµικές εξισώσεις
 να αναφέρουν ορισµένες
ιδιότητες (προσθήκη,
αναγωγική δράση,



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ –
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εργαστηριακή άσκηση
1:
Παρασκευή και οξείδωση
αιθανόλης (Αλκοολοτεστ)
∆ραστηριότητα…….
Οινοπνευµατώδη ποτά,
συνέπειες από την υπερβολική
χρήση τους
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Ιδιότητες καρβονυλικών
ενώσεων

2.3. Φαινόλες
Γενικά Παρασκευές
Ιδιότητες Χρήσεις



πολυµερισµός) των
καρβονυλικών ενώσεων
να αναφέρουν µερικές χρήσεις
της αιθανόλης του
διαιθυλαιθέρα και της
φορµαλδεΰδης

Εργαστηριακή άσκηση
2:
Παρασκευή και ανίχνευση
αλδεϋδών - αντιδραστήρια
Tollens (σχηµατισµός
κατόπτρου Αg) και Fehling

Να είναι σε θέση σι µαθητές να
αναφέρουν παρασκευές, ιδιότητες
της φαινόλη, γράφοντας τις
αντίστοιχες χηµικές εξισώσεις,
καθώς και τις χρήσεις των
φαινολών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΤΟΧΟΙ

Καρβοξυλικά οξέα
Εισαγωγή - ταξινόµηση

Να είναι σε θέση οι µαθητές:
 να ταξινοµούν τα καρβοξυλικά
οξέα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ –
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εργαστηριακή άσκηση
3:
Όξινος χαρακτήρας

3.1. Κορεσµένα
µονοκαρβοξυλικά οξέα
Αιθανικό οξύ
Γενικά Παρασκευές
Ιδιότητες Χρήσεις

–

Να είναι σε θέση οι µαθητές:
να αναφέρουν ορισµένες
βασικές παρασκευές και
ιδιότητες των κορεσµένων
µονοκαρβοξυλικών οξέων (µε
αναφορά στο οξικό οξύ)
γράφοντας τις αντίστοιχες
χηµικές εξισώσεις και
αναφέροντας ορισµένες χρήσεις
τους



3.2. Γαλακτικό οξύ ή
2-υδροξυπροπανικό οξύ
Παρασκευές Ιδιότητες
Χρήσεις



Να είναι σε θέση οι µαθητές:
να αναφέρουν ορισµένες
βασικές παρασκευές και
ιδιότητες του γολακτικού οξέος
γράφοντας τις αντίστοιχες
χηµικές εξισώσεις και
αναφέροντας ορισµένες χρήσεις
του

3.3. Βενζοϊκό οξύ
Παρασκευές Ιδιότητες
Χρήσεις



Να είναι σε θέση οι µαθητές:
να αναφέρουν ορισµένες
βασικές παρασκευές και
ιδιότητες του βενζοϊκού οξέος.
γράφοντας τις αντίστοιχες
χηµικές εξισώσεις και
αναφέροντας ορισµένες χρήσεις
του

∆ραστηριότητα…….
Καρβοξυλικά οξέα και
καθηµερινή ζωή

Εργαστηριακή άσκηση
4:
Παρασκευή εστέρα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΒΙΟΜΟΡΙΑ και ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΤΟΧΟΙ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ –
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4.4. Πολυµερή - πλαστικά

Να είναι σε θέση οι µαθητές να
αναφέρουν και να διακρίνουν τα
διάφορα είδη πολυµερών και τις
χαρακτηριστικές ιδιότητες κάθε
είδους

Εργαστηριακή άσκηση
5:
Παρασκευή nylon
∆ραστηριότητα…….
Τα πλαστικά και το
περιβάλλον
-συνέπειες -ανακύκλωση

4.5. Υφάνσιµες ίνες

Να είναι σε θέση οι µαθητές να
αναφέρουν τα διάφορα είδη ινών
(φυσικές-συνθετικές) και
πλεονεκτήµατα-µειονεκτήµατά
τους

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2012-2013.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ

