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Ζ εργαζία αρτηθά περηιακβάλεη κηα θρηηηθή ζηοσς ζτοιηθούς εργαζηερηαθούς 
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Η εξγαζία αλαθέξεηαη ζην πιηθφ πνπ ππάξρεη ζηνπο εξγαζηεξηαθνχο νδεγνχο 

Λπθείνπ ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ ηέιηνπ Ληνδάθε – Γεκήηξε Γάθε 

(έθδνζε Β-2001, ΟΔΓΒ, Αζήλαη). Φπζηθά δελ είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε ην 

πεξηερφκελν ησλ εξγαζηεξηαθψλ νδεγψλ Β’ θαη Γ’ Λπθείνπ ηνπ λένπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.  

Η εηδηθή θξηηηθή ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο Δ.Ο. αιιά θαη νη γεληθέο απφςεηο πνπ 

εθθξάδνληαη, θηιηξάξνληαη κέζα απφ ηηο εμήο πάγηεο ζέζεηο:  

Α- Η ζπγγξαθή νπνηνπδήπνηε βηβιίνπ απφ άηνκν ή νκάδα, απνηειεί πφλεκα 

πνπ εκπεξηέρεη πλεπκαηηθφ κφρζν θαη ε νπνηαδήπνηε θξηηηθή γίλεηαη κε ζεβαζκφ 

ζηελ πξνζπάζεηα ησλ δεκηνπξγψλ ηνπ.   

Β- Καη νη θξίλνληεο θξίλνληαη, πνπ ζεκαίλεη φηη νη πξνβαιιφκελεο απφςεηο 

είλαη ζε ηειεπηαία αλάιπζε πξνζσπηθέο , άξα ππνθεηκεληθέο θαη επνκέλσο 

πηζαλφηαηα εζθαικέλεο, ειιηπείο ή απνξξηπηέεο.   

Γ- Ο ζθνπφο, απηνλφεηνο ίζσο, είλαη ε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ 

ζπγγξακκάησλ κέζα απφ ηελ θαιφπηζηε θξηηηθή θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ. 

(γηα ην ηειεπηαίν δελ είκαη θαη απφιπηα βέβαηνο φηη κπνξεί λα γίλεη, έρνληαο ηελ 

εκπεηξία φηη ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε φηαλ θπθινθνξήζεη έλα βηβιίν ηα 

ιάζε ηνπ δχζθνια δηνξζψλνληαη)  

Αλαγλσξίδσ αθφκε φηη νη ζπγγξαθείο ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ζπλήζσο 

ππνρξενχληαη λα θηλεζνχλ ζηα ζηελά πιαίζηα πνπ θαζνξίδεη ην αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα ζπνπδψλ, γεγνλφο πνπ πεξηνξίδεη ηηο επηινγέο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο. 

Παξφια απηά ζεσξψ φηη ππάξρνπλ κεγάια πεξηζψξηα γηα θαιά βηβιία, θάησ απφ 

απηνχο ηνπο θαλφλεο ζπγγξαθήο. 

Έλα ζηνηρείν ζεκαληηθφ πνπ δελ πξέπεη λα ιεζκνλνχκε είλαη φηη νη Δ.Ο. 

πξνηείλνπλ ζρνιηθά πεηξάκαηα θαη επνκέλσο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε φια 

εθείλα ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη έλα ζρνιηθφ πείξακα 

ρεκείαο, πξνθεηκέλνπ λα έρεη ηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα. ηελ ζπλέρεηα ζα 

ζθηαγξαθήζσ απηά αθξηβψο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη λα ππνβάιισ αλάινγεο 

πξνηάζεηο. Δκβφιηκα ζα παξαζέζσ δείγκαηα απφ ηνπο Δ.Ο. πνπ θαηά ηελ άπνςή 

κνπ δελ ηεξνχλ ηα πξνηεηλφκελα ραξαθηεξηζηηθά. Μάιηζηα ε ζεηξά αλαθνξάο, 

εθπξνζσπεί θαη ηελ αμηνινγηθή ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο, ππνθεηκεληθή θπζηθά, γηα 

θάζε πξνηεηλφκελν ραξαθηεξηζηηθφ. Έλα ζρνιηθφ πείξακα ινηπφλ γηα λα 

πξνηαζεί ζε έλα εξγαζηεξηαθφ νδεγφ πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη ηηο εμήο 

πξνυπνζέζεηο. 

1- Να εγγπάηαη ηελ αζθάιεηα καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ.  Γελ ππάξρεη 

ρεηξφηεξε εκπεηξία γηα ηνλ δηδάζθνληα απφ έλα εξγαζηεξηαθφ αηχρεκα ην νπνίν 

πέξαλ απφ ηηο νπνηεζδήπνηε ζσκαηηθέο βιάβεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη, 

αθήλεη λνκηθά αθάιππην ηνλ θαζεγεηή θαη δεκηνπξγεί πεξαηηέξσ αλαζηνιέο γηα 

ρξήζε ηνπ εξγαζηεξίνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Πεηξάκαηα πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηνμηθέο νπζίεο , επηθίλδπλεο εθιχζεηο αεξίσλ, εχθιεθηα πιηθά , 

ππθλά ηζρπξά νμέα ή βάζεηο, θιφγα σο πεγή ζέξκαλζεο θαη πςειέο ηάζεηο 

ξεχκαηνο, ζα πξέπεη θαηά ην δπλαηφλ λα απνθεχγνληαη  . Αλ ν δηδάζθσλ θξίλεη 
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ζθφπηκε ηελ παξνπζίαζε ηέηνησλ πεηξακάησλ ηφηε πξέπεη λα θαηαθχγεη ζε 

πείξακα επίδεημεο, ιακβάλνληαο φια ηα ζρεηηθά κέηξα αζθάιεηαο. Σρόιην: Η 

δηάιπζε ραιθνύ ζε ππθλό ληηξηθό νμύ (Ε.Ο.Α΄Λπθ. ζει. 32)  κέζα ζε πνηήξη δέζεσο 

είλαη παξάδεηγκα πξνο απνθπγήλ. Ούηε γηα πείξακα επίδεημεο δελ πξνζθέξεηαη αλ 

ιάβνπκε ππόςε ηηο παξελέξγεηεο ησλ εθιπόκελσλ νμεηδίσλ ηνπ αδώηνπ
i
 θαη κόλν 

ζε απαγσγό αεξίσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί. Επίζεο ε πξνηεηλόκελε (Ε.Ο.Β’ 

Λπθ. Γελ. Π.) παξαζθεπή εζηέξα πνπ πεξηιακβάλεη πξνζζήθε 10ml ππθλνύ ζεηηθνύ 

νμένο ζε δηάιπκα αηζαλόιεο θαη βξαζκό ζηε ζπλέρεηα, ζεσξώ όηη είλαη επηθίλδπλε 

γηα λα ηελ δηαρεηξηζζνύλ καζεηέο κε ειάρηζηε εξγαζηεξηαθή εκπεηξία. 

2- Να είλαη απιφ θαη κηθξήο δηάξθεηαο. Όζνη ζήηεπζαλ ζηε ζρνιηθή αίζνπζα 

γλσξίδνπλ πνιχ θαιά φηη ζηα αζθπθηηθά πιαίζηα ηνπ 40ιεπηνπ δελ βγαίλεη έλα 

πείξακα πνιχπινθν θαη εηδηθά ζε κεησπηθφ εξγαζηήξην, φζν θαιά 

πξνεηνηκαζκέλν θη αλ είλαη. Οχηε είλαη δηδαθηηθά νξζφ λα νινθιεξψλεηαη ηελ 

επφκελε δηδαθηηθή ψξα, εθηφο θη αλ είλαη ε θχζε ηνπ πεηξάκαηνο ηέηνηα. (π.ρ. 

κηα δχκσζε, ή κηα σξίκαλζε ζάπσλνο). Αο κελ μερλάκε φηη απιφ δελ ζεκαίλεη 

απαξαίηεηα απιντθφ θαη φηη ζε ειάρηζην ρξφλν νη καζεηέο κπνξνχλ ζαπκάζηα λα 

δηαθξίλνπλ ην ζηφρν ηνπο θαη λα νινθιεξψζνπλ κηα ζεηξά απφ δεθάδεο 

πεηξάκαηα εληαγκέλα ζηε δηδαθηέα ηνπο χιε. Να ηνλίζσ φηη ζηα ρξνληθά φξηα 

ηνπ πεηξάκαηνο εληάζζσ θαη ηελ εμσδηδαθηηθή ηνπ πξνεηνηκαζία, κηαο θαη είλαη 

πξνθαλέο φηη κηα ρξνλνβφξα πξνεηνηκαζία ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά γηα ηνλ 

δηδάζθνληα πνπ ζηνλ ειάρηζην ειεχζεξν ζρνιηθφ ηνπ ρξφλν ζα πξέπεη λα 

δηεθπεξαηψζεη θαη κηα ζεηξά απφ άιιεο εμσδηδαθηηθέο εξγαζίεο. Σρόιην: Θσξώ 

ρξνλνβόξα ηελ πξνηεηλόκελε δηαδηθαζία ζηα πεηξάκαηα 5 (Εύξεζε pH δηαιπκάησλ 

κε ηε ρξήζε δεηθηώλ) (Ε.Ο.Α΄Λπθ.) θαη ζηελ ηαρύηεηα αληίδξαζεο (πείξακα 2, 

Ε.Ο.Β΄Λπθείνπ Θ.Κ.). Μηα παξαηήξεζε ηνπ ρξψκαηνο δχν κφλν επηιεγκέλσλ 

δεηθηψλ ζε  έλα αξαησκέλν δηάιπκα ελφο ηζρπξνχ νμένο θαη κηαο ηζρπξήο βάζεο 

θαη κηα απιή κέηξεζε ηνπ pH ζεηξάο δηαιπκάησλ απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή κε 

pHκεηξηθφ ραξηί θαη επαιήζεπζε κε ειεθηξνληθφ pHκεηξν ζηε ζπλέρεηα, ζεσξψ 

φηη πξνζεγγίδεη πνιχ θαιιίηεξα ζηνπο επηζπκεηνχο ζηφρνπο ηεο ελφηεηαο.  

3- Να δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή θαη λα δεκηνπξγεί ζεηηθή ζηάζε 

γηα ηε Υεκεία. Ο εληππσζηαζκφο ηνπ καζεηή δελ πξέπεη λα απνηειεί απηνζθνπφ 

ηνπ  εθπαηδεπηηθνχ, αιιά έλα απφ ηα κέζα γηα λα θάλεη πην απνηειεζκαηηθφ 

κάζεκα. Σρόιην: Σηα δηαιύκαηα ε πξνηεηλόκελε άζθεζε (παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ ηαρύηεηα δηάιπζεο είλαη κάιινλ επίπεδε θαη αδηάθνξε. Αληίζεηα 

νη καζεηέο ζα ελζνπζηάδνληαλ από ηελ πξνζζήθε πνιύ κηθξνύ θόθθνπ ησδίνπ ζε 

δνθηκαζηηθό ζσιήλα πνπ πεξηείρε δηπινζηηβάδα λεξνύ-βελδίλεο θαη κειέηε ηεο 

δηαιπηόηεηαο ηνπ κεηά από έληνλε αλάδεπζε. Καη θάηη αθόκε. Γηαηί ελώ ζην 

ζρνιηθό βηβιίν καζεηή ε βαζηθή αλαθνξά είλαη γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ 

ζηελ δηαιπηόηεηα νπζίαο, ην πείξακα πνπ πξνηείλεηαη αλαθέξεηαη ζηελ επίδξαζε 

ζηελ ηαρύηεηα δηάιπζεο; Τπάξρνπλ δεθάδεο αθφκε εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ζηα 

δηαιχκαηα πνπ έρνπλ ελδηαθέξνλ , είλαη απιέο θαη ζα  κπνξνχζαλ λα επηιεγνχλ. 

4- Να ζπλδέεη ηε Υεκεία κε απηφ πνπ ζπλεζίδνπκε λα αλαθέξνπκε 

«θαζεκεξηλή δσή» θαη λα αλαδεηθλχεη ηελ ζεκαζία ηεο ζηηο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Η ζχλδεζε ζεσξίαο θαη πξάμεο είλαη έλα απφ ηα κεγάια 

δεηνχκελα ηεο δηδαθηηθήο. Σν πην ζπλεζηζκέλν εξψηεκα ησλ καζεηψλ είλαη 

«γηαηί ην καζαίλνπκε απηφ» ή «πνπ ζα καο ρξεζηκεχζεη;». Θα ήηαλ ζθφπηκν ηα 

πιηθά ζην εξγαζηήξην λα είλαη νηθεία ζηνλ καζεηή θαη λα ηα έρεη ζπλαληήζεη ζην 

super market ζηελ θνπδίλα ή ηελ ηνπαιέηα ηνπ ζπηηηνχ ηνπ. Όηαλ γηα 

παξάδεηγκα δελ ππάξρνπλ εηδηθέο απαηηήζεηο πεξηεθηηθφηεηαο κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηνχκε δηάιπκα πδξνρισξηθνχ νμένο απφ ην εκπφξην (απνιπκαληηθφ γηα 



ηνπαιέηεο), απνθξαθηηθφ ληπηήξσλ (TUBOFLO) αληί γηα πδξνμείδην ηνπ 

λαηξίνπ, ακκσληαθφ δηάιπκα θαζαξηζηηθνχ ηδακηψλ, μχδη, ζφδα θαγεηνχ, 

κάξκαξν θιπ. Σρόιην: Σηνπο δείθηεο ζα κπνξνύζε λα πξνηαζεί κηα ζπνπδή ζηνλ 

θπζηθό δείθηε «θόθθηλν ιάραλν» θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε δηαιύκαηα 

δηαθνξεηηθνύ pH.  

5- Να πξνθαιεί ηελ ειάρηζηε δπλαηή πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε. Δίλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ ην κάζεκα ηεο Υεκείαο λα πξνθαιεί ηελ νηθνινγηθή επαηζζεζία 

ησλ καζεηψλ θαη απηή ε παξάκεηξνο λα πεξλάεη θαη κέζα απφ θαηάιιεια 

επηιεγκέλεο πεηξακαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σρόιην: Είλαη απνξίαο άμην γηαηί δελ 

ππάξρεη νύηε κία κηθξνρεκηθή δξαζηεξηόηεηα ζε θάπνηνλ Ε.Ο.  

6- Να έρεη ζαθή ζηφρν. 

7- Να πξνζθέξεηαη γηα κεησπηθφ εξγαζηήξην. 

Πέξαλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζρνιίσλ ππάξρνπλ θαη άιιεο επηκέξνπο 

παξαηεξήζεηο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά 1-7, νξηζκέλεο απφ ηηο 

νπνίεο παξαζέησ κε αλαθνξά ζηνλ αληίζηνηρν Δ.Ο. 

i- Δ.Ο.Α’ Λπθ. Πείξακα 5, ζ.47(Έπξεζε pH δηαιπκάησλ κε ρξήζε δεηθηψλ): 

Αλαθέξεηαη ν φξνο «ηηηινδφηεζε» θαη «ζπγθέληξσζε Η
+
» πνπ είλαη 

άγλσζηνη ζηνπο καζεηέο, κέρξη ηνπιάρηζηνλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πεηξάκαηνο.  

ii- Δ.Ο. Α’ Λπθ. Πείξακα 6, ζ.54-57 (Πνηνηηθή αλάιπζε ηφλησλ) . Ννκίδσ φηη 

ζα είλαη πνιχ πην ελδηαθέξνλ, κε δεδνκέλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

δηαθφξσλ ηδεκάησλ, νη καζεηέο λα αλαθαιχπηνπλ ην πεξηερφκελνπ 

άγλσζηνπ δείγκαηνο ηφλησλ πνπ ζα ηνπο δίλεηαη, κέζσ κηθξνρεκηθψλ 

αληηδξάζεσλ αλίρλεπζεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχλ.  

iii- Δ.Ο.Α΄ Λπθ. Πείξακα 1 ζ.29 (Υεκηθά θαηλφκελα). Σα ραξαθηεξηζηηθά 

ελφο ρεκηθνχ θαηλνκέλνπ ζχκθσλα θαη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο ελφηεηαο, 

κπνξνχλ λα δεηρζνχλ κε πνιχ πην απιά θαη εληππσζηαθά πεηξάκαηα, 

απφ ην ακθίβνιεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πξνηεηλφκελν πνπ 

πεξηιακβάλεη δηάιπζε Υαιθνχ ζε ληηξηθφ νμχ, βχζηζε ζηδεξέληνπ 

θαξθηνχ ζην δηάιπκα πνπ ζα πξνθχςεη, μέπιπκα θαη μήξαλζε κε 

ραξηί(!) δχγηζε θαη εχξεζε ηεο δηαθνξάο κάδαο ηνπ θαξθηνχ θαη 

εχξεζε θαη ηεο κάδαο ηνπ ηδήκαηνο κε κεηαθνξά ηνπ δηαιχκαηνο ζε 

θάςα θαη ζέξκαλζε ηεο θάςαο. Να ζεκεησζεί αθφκε φηη ηελ αξρηθή 

αληίδξαζε πνπ είλαη νμεηδναλαγσγηθή πνιχπινθεο κνξθήο δελ 

κπνξνχλ λα ηελ γξάςνπλ νη καζεηέο ζηε θάζε απηή. Πξνζσπηθά 

πξνζπάζεζα λα βγάισ νπζηαζηηθή θαη επαλαιήςηκε δηαθνξά βάξνπο 

αθνινπζψληαο πηζηά ηηο νδεγίεο ηνπ Δ.Ο. θαη δελ ηα θαηάθεξα.  

iv- Δ.Ο. Β’ Λπθ. Γελ. Π. Πείξακα 3, ζ.43 (φμηλνο ραξαθηήξαο θαξβνμπιηθψλ 

νμέσλ). Αλαθέξεηαη ζηα απαηηνχκελα φξγαλα νμηθφο αηζπιεζηέξαο. Γηα 

πνην ιφγν; Δπίζεο ην ίδεκα πνπ παξάγεηαη απφ ηελ πξνζζήθε ΚΙ ζε 

δνθηκαζηηθφ ζσιήλα πνπ πεξηέρεη νμηθφ νμχ θαη κφιπβδν, δελ κπνξεί 

λα ην εξκελεχζεη ν καζεηήο πνπ νθείιεηαη (γηαηί φρη κηα απεπζείαο 

αληίδξαζε δηπιήο αληηθαηάζηαζεο νμένο θαη άιαηνο) Έπξεπε νη Δ.Ο. 

λα είλαη αλαιπηηθνί εθεί πνπ απαηηείηαη. Δπίζεο ε έθιπζε θπζαιίδσλ 

κε ηελ επίδξαζε κνιχβδνπ ζε νμηθφ νμχ είλαη ηφζν αξγή πνπ πξαθηηθά 

δελ θαίλεηαη, ελψ κε ζθφλε ζηδήξνπ ή ςεπδαξγχξνπ ηα απνηειέζκαηα 

είλαη πνιχ εκθαλέζηεξα. 

v- Δ.Ο. Β’ Λπθ. Γελ. Π. Πείξακα 4β (Παξαγσγή εζηέξα). Η πξνηεηλφκελε 

παξαγσγή ηνπ νμηθνχ αηζπιεζηέξα ζα έιεγα φηη ζπγθεληξψλεη ζρεδφλ 

φια ηα κεηνλεθηήκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα είλαη επηθίλδπλε, αζαθέζηαηε 



ζηελ αλάπηπμε, πνιχ ρξνλνβφξα θαη απαηηεί πνιχπινθν εξγαζηεξηαθφ 

εμνπιηζκφ. Μφλν ζαλ εξγαζία κπνξεί λα δνζεί ζε νκάδα καζεηψλ ππφ 

ηελ επίβιεςε ηνπ θαζεγεηή θαη παξνπζίαζε ζηνπο ππφινηπνπο 

καζεηέο. 

vi- Δ.Ο.Β’ Λπθ. Γελ. Π. Πείξακα 5. (Αλίρλεπζε πδαηαλζξάθσλ) Αλ θαη άλεπ 

πξαθηηθήο αμίαο ε παξαηήξεζε, δεδνκέλνπ φηη ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ 

ζρνιείσλ δελ δηδάζθεη ηνπο πδαηάλζξαθεο ή ηνπιάρηζηνλ ην 

πξνηεηλφκελν πείξακα αλίρλεπζήο ηνπ, ζα πξέπεη λα πσ φηη ε 

ζηνρνζεζία ηεο άζθεζεο πξέπεη λα είλαη πην πξνζεθηηθή. Αλαθέξεηαη 

ζπγθεθξηκέλα «Να ρξεζηκνπνηείο ηα αληηδξαζηήξηα Fehling θαη 

Tollens γηα ηελ αλίρλεπζε πδαηαλζξάθσλ…». Η ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

νπνηνπδήπνηε αληηδξαζηεξίνπ δελ απνηειεί ζηφρν. Αληίζεηα ν ζηφρνο 

είλαη ε αλίρλεπζε ησλ πδαηαλζξάθσλ κε αμηνπνίεζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ αληηδξαζηεξίσλ θαη απηφ είλαη εληειψο δηαθνξεηηθφ.  

Πάλησο ζην ζπγθεθξηκέλν πείξακα κπνξνχζε λα πξνζηεζεί θαη ε 

εληππσζηαθή αθπδάησζε ηεο δάραξεο κε ειάρηζηε πνζφηεηα ππθλνχ 

ζεηηθνχ νμένο, πνπ θαλεξψλεη θαη ηελ «δνκή» ησλ πδαηαλζξάθσλ. 

vii- Γηαηί ζαλ ηξίηε άζθεζε ζηνλ Δ.Ο. Γ’ Λπθ. (Πεηξακαηηθφο πξνζδηνξηζκφο 

Κs) πνπ έηζη θη αιιηψο είλαη εθηφο χιεο, δελ πξνηείλεηαη κηα άζθεζε 

δηάθξηζεο ή ηαπηνπνίεζεο νξγαληθψλ ελψζεσλ. Δίκαη ζίγνπξνο φηη νη 

ρακέλνη κέζα ζηε ραξηνρεκεία ηεο Γ’ Λπθείνπ καζεηέο ζα ην 

απνιάκβαλαλ. 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Οινθιεξψλσ ηελ εηζήγεζε απηή κε νξηζκέλεο πξνηάζεηο πνπ ελδερνκέλσο λα 

ζπκβάιινπλ ζηε εθπφλεζε απνηειεζκαηηθφηεξσλ Δ.Ο. 

1) Με δεδνκέλν ηνλ αλεπαξθή εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ ησλ γπκλαζίσλ δελ 

ζα ήηαλ άζρεκν λα πξνηείλεηαη ζηελ αξρή ζηνλ Δ.Ο. έλα βαιηηζάθη ή 

θηβψηην πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ γηα ηηο αζθήζεηο 

ηεο ρξνληάο. Σν βαιηηζάθη απηφ ζα ην εμνπιίδεη ζηελ αξρή θαη ζα ην 

ρξεψλεηαη θάζε νκάδα καζεηψλ κέρξη ην ηέινο ηεο ρξνληάο. Απηφ ζα 

ζπκβάιιεη ζε επειημία , εμνηθνλφκεζε πνιχηηκνπ ρξφλνπ θαη αλάιεςε 

κεγαιχηεξεο επζχλεο απφ ηνπο καζεηέο. 

2) Να πξνηείλνληαη ζε θάζε ελφηεηα εθηφο απφ ηηο αζθήζεηο κεησπηθνχ 

εξγαζηεξίνπ θαη νξηζκέλεο αζθήζεηο επίδεημεο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

Γηαηί ζα πξέπεη λα απνθιεηζηνχλ νη αζθήζεηο επίδεημεο, φηαλ κπνξνχλ 

απιά θαη απνηειεζκαηηθά λα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ίδησλ 

ζηφρσλ; 

3) Να κπνχλε ζπζηεκαηηθά πεηξακαηηθέο δηεξγαζίεο κηθξνρεκηθψλ 

αληηδξάζεσλ πνπ είλαη απιέο, νηθνλνκηθέο, επράξηζηεο ζηνλ καζεηή, 

θαηάιιειεο γηα κεησπηθφ εξγαζηήξην θαη θπξίσο θηιηθέο πξνο ην 

πεξηβάιινλ. 

4) Να πξνηείλνληαη ζε θάζε ελφηεηα θαη πξνζνκνηψζεηο πεηξακάησλ, 

δηαδξαζηηθέο αζθήζεηο αιιά θαη επηιεγκέλα video απφ ην δηαδίθηπν. ηελ 

θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο έρνπκε πεξάζεη θαη φζν θαη αλ πξνζσπηθά 

ζεσξψ φηη ε επαθή ηνπ καζεηή κε ην εξγαζηήξην είλαη αλαληηθαηάζηαηε 

απφ ηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα, ελ ηνχηνηο δελ κπνξείο λα αγλνήζεηο 

νξηζκέλεο παξακέηξνπο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζεηηθά. 

5) Οη νδεγίεο ησλ αζθήζεσλ λα είλαη βήκα-βήκα κε πεξηζζφηεξεο 

θσηνγξαθίεο θαη ηα θχιια εξγαζίαο λα είλαη ελζσκαησκέλα ζηνπο 

εξγαζηεξηαθνχο νδεγνχο. 



6) Όιεο νη πξνηεηλφκελεο αζθήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα βηληενζθνπεζνχλ απφ 

ηελ ζπγγξαθηθή νκάδα θαη λα δίλνληαη ζε ςεθηαθφ δίζθν ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζαλ βνήζεκα. 
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1. Σο ΝΟ κεηαηρέπεηαη γρήγορα ζε ΝΟ2 ποσ είλαη ερεζηζηηθό θαη ζε κεγαιύηερες ζσγθεληρώζεης 

προθαιεί βιάβες ζηα εζωηερηθά αλαπλεσζηηθά όργαλα. ύκθωλα κε ηελ Οδεγία 1999/30/ΔΚ (ΠΤ 

34/30.5.2002, ΦΔΚ 125/Α/5.6.02) ε ωρηαία ορηαθή ηηκή ηοσ NO2 γηα ηελ προζηαζία ηες αλζρώπηλες 

σγείας είλαη 200 κg/m
3 
. 


