
 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ 

ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ 

ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΕΡΡΩΝ 

Ε.Κ.Φ.Ε. ΕΡΡΩΝ 

 
      
 

             ζρρες, 25 Ιανουαρίου 2018 
             Αρ. Πρωτ.: Φ22.2 /769 

Σαχ. Δ/νςθ : Κεραςοφντοσ 2                                   
                          ΣΚ 62123 ζρρεσ 
Πλθροφορίεσ : Μανδθλιώτθσ . 
   Τπεφκυνοσ Ε.Κ.Φ.Ε. 
Σθλεφ.         : 2321022864             
FAX               : 2321099538 
Ιςτοςελίδα : http://ekfe.ser.sch.gr 
e-mail       : mail@ekfe.ser.sch.gr 

ΠΡΟ:  
1. Γυμνάσια Περιφερειακής Ενότητας ερρών. 
2. Ιστοσελίδα Δ.Δ.Ε. ερρών. 
 

ΚΟΙΝ: 
1.    χολική σφμβουλο ΠΕ04   

 

ΘΕΜΑ: Ενημζρωση καθηγητών κλάδου ΠΕ04 σε εργαστηριακζς δραστηριότητες Χημείας Γυμνασίου  
ασ κοινοποιοφμε το πρόγραμμα τθσ επιμορφωτικισ - ενθμερωτικισ ςυνάντθςθσ που 

διοργανώνεται από τον υπεφκυνο του Ε.Κ.Φ.Ε. ερρών Μανδθλιώτθ ωτιρθ και τθ ςχολικι ςφμβουλο 
ΠΕ04 κ. Μπεηεργιαννίδου Αικατερίνθ, με ςκοπό τθν υποςτιριξθ των υποχρεωτικών εργαςτθριακών 
αςκιςεων τθσ Χθμείασ Γυμναςίου. 

Η ενθμζρωςθ γίνεται ςτο Ε.Κ.Φ.Ε. από 11.00 π.μ. ζωσ 14:00μ.μ. ςτα κακοριςμζνα πλαίςια του 
προγράμματοσ των κακθγθτών κλάδων ΠΕ04, ΠΕ 12.10, ΠΕ12.08.  

Η εν λόγω ςυνάντθςθ αφορά τουσ εκπαιδευτικοφσ που διδάςκουν το αντίςτοιχο αντικείμενο ςε 
όλα τα Γυμνάςια του νομοφ. 

Ημερομθνία Μάκθμα Δραςτθριότθτεσ 

 
Σετάρτθ 

31/01/2018 
 

Όλα τα 
Γυμνάςια 

του Νομοφ 

Χθμεία Β’ 
Γυμναςίου 

1. Προςδιοριςμόσ του ςθμείου βραςμοφ του κακαροφ νεροφ και διαλυμάτων 
χλωριοφχου νατρίου.  
2. υναρμολόγθςθ ςτερεών προςομοιωμάτων μορίων ςτοιχείων και χθμικών 
ενώςεων με χριςθ ατομικών προςομοιωμάτων 
3. Διαπίςτωςθ τθσ θλεκτρικισ αγωγιμότθτασ διαλφματοσ χλωριοφχου νατρίου.  
4. Παρακολοφκθςθ πειραμάτων τα οποία επιβεβαιώνουν τθν φπαρξθ 
υδρατμών, οξυγόνου και διοξειδίου του άνκρακα ςτον ατμοςφαιρικό αζρα. 
5. Παραςκευι οξυγόνου με διάςπαςθ υπεροξειδίου του υδρογόνου και 
ανίχνευςι του  

Χθμεία Γ’ 
Γυμναςίου 

1. Προςκικθ οξζων και βάςεων ςε εκχφλιςμα κόκκινου λάχανου.  
2. Προςδιοριςμόσ του pH όξινων και βαςικών διαλυμάτων.  
3. Επίδραςθ των διαλυμάτων οξζων ςτα μζταλλα  
4. Tο μπαλόνι που φουςκώνει... μόνο του    
5. Επίδραςθ διαλυμάτων αραιών οξζων ςε ςόδα, μάρμαρο.  
6. Βαςικζσ ιδιότθτεσ διαλυμάτων κακθμερινισ χριςθσ (2.1) 
7. Διαδοχικζσ εξουδετερώςεισ οξζοσ από βάςθ και το αντίςτροφο  
8. Παραςκευι χλωριοφχου νατρίου 
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