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Πξνηάζεηο γηα ηελ Δξγαζηεξηαθή  Γηδαζθαιία 

ηεο Υεκείαο ζηε Β΄ Λπθείνπ (θαηεύζπλζεο). 
                                            Γ.Ι. Μαξθνγηαλλάθεο

1
  Κ. Παπαζαλαζίνπ

2
  Ι.Γ Μαξθνγηαλλάθεο

3
   

                                            1,2
 ρεκηθνί θαζ. Γεπηεξνβάζκηαο   

3 
ρεκηθόο κεηαπηπρηαθόο Πνιπηερλείνπ Κξήηεο 

                                                                    dmarkogiannakis@sch.gr   Βάκνπ 20         73133 Υαληά 

Πεξίιεςε Ζ εξγαζία καο παξνπζηάδεη πξνηάζεηο γηα ηελ εξγαζηεξηαθή δηδαζθαιία 

ηεο ρεκείαο ζηε Β΄ Λπθείνπ (θαηεύζπλζεο). Οη πξνηάζεηο απηέο αλαδεηθλύνπλ ηελ 

αλαγθαηόηεηα ηεο εξγαζηεξηαθήο δηδαζθαιίαο θαη δίλνπλ ιύζεηο, αληαπνθξηλόκελεο 

ζηα ππάξρνληα πξνβιήκαηα ππνδνκήο θαη εξγαζηεξηαθήο παηδείαο, πνπ ππάξρνπλ  

ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Απνηεινύλ, δειαδή έλα εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ 

καρόκελσλ θαζεγεηώλ, γηα ην πέξαζκα, κε πεηξάκαηα, ηεο απαηηεηηθήο ρεκηθήο 

γλώζεο ζην Λύθεην.                      

Δηζαγσγή 

θνπόο ηεο εξγαζίαο καο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ πξνηάζεώλ καο γηα κηα ζσζηή 

εξγαζηεξηαθή δηδαζθαιία ηεο επηζηήκεο καο, ηεο Υεκείαο, ζηε Β΄ Λπθείνπ 

θαηεύζπλζεο, όπσο εκείο ηελ βηώζακε κέζα ζηνλ ζρνιηθό καο ρώξν θαη θάησ από 

ηελ πίεζε ηεο ύιεο,  πνπ ζα πξέπεη λα δηδαρζεί. 

Πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα (Γηδαθηηθνί ζηόρνη). 

Όηαλ ζα έρνπκε ηειεηώζεη ηελ παξνπζίαζή καο θηινδνμνύκε λα:   

α) απνδερηείηε ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο εξγαζηεξηαθήο δηδαζθαιίαο, 

β) δηαθξίλεηε ηα δηαθνξεηηθά είδε πεηξακάησλ θαη ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο, 

γ) επηιέμεηε ηα πεηξάκαηα πνπ αληαπνθξίλνληαη θαιύηεξα ζηελ πεξίπησζή ζαο, 

αλάινγα δειαδή, κε ην επίπεδν ησλ καζεηώλ ζαο θαη κε ηνλ εμνπιηζκό πνπ 

δηαζέηεηε. 

δ) εθηηκήζηε ηνπο δηαθόξνπο ηξόπνπο (ηερληθέο) παξνπζίαζεο ησλ πεηξακάησλ. 

 

1
ε
 Δξγαζηεξηαθή δξαζηεξηόηεηα 

Μέηξεζε ελζαιπίαο εμνπδεηέξσζεο (ΓΗn) ηζρπξνύ νμένο από 

ηζρπξή βάζε. 
(Δθηέιεζε από όινπο ηνπο καζεηέο νη νπνίνη ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο εξγάδνληαη 

ηαπηόρξνλα –ΜΔΣΩΠΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ). 

Απαηηνύληαη       πζθεπέο     2 πνηήξηα δέζεσο 100ml θαη 1 ησλ 400ml 

αλά νκάδα:                              2 νγθνκεηξηθνί θύιηλδξνη  

2 πιαζηηθά πνηήξηα από πνιπζηπξόιην ην έλα κέζα  

ζην άιιν πνπ ζα απνηειέζνπλ ην ζεξκηδόκεηξό καο, 

1 πιαζηηθό θαπάθη 

1 ζεξκόκεηξν. 

1 δπγόο αθξηβείαο.  

Γηαιύκαηα: ΗCl 2M     θαη NaOH 2M  

  Γηαδηθαζία πεηξάκαηνο 

1) Επγίζηε ην δεύγνο ησλ πιαζηηθώλ πνηεξηώλ πνπ απνηεινύλ ην ζεξκηδόκεηξό 

ζαο,  mαξρηθή. 

2) Μεηαθέξεηε πεξίπνπ 80ml από θαζέλα από ηα δηαιύκαηα HCl θαη NαOH ζε 

αληίζηνηρα γπάιηλα πνηήξηα. 

3) Μεηξήζηε κε αθξίβεηα 50 ml δηαιύκαηνο ΖCl κε ηνλ νγθνκεηξηθό θύιηλδξν 

θαη ηνπνζεηήζηε ζην ζεξκηδόκεηξν ζαο. Δθαξκόζηε ην θαπάθη ηνπ κε ην 

ζεξκόκεηξν ζην ζεξκηδόκεηξν θαη αθνύ ζηαζεξνπνηεζεί ε ζεξκνθξαζία 

πεξίπνπ κεηά από 1min ζεκεηώζηε ηελ, ζαξρηθή. 

4) Μεηξήζηε κε αθξίβεηα θαη πξνζεθηηθά 50 ml δηαιύκαηνο ΝαΟΖ κε ηνλ 

δεύηεξν νγθνκεηξηθό θύιηλδξν. Μεηαθέξεηε νκαιά ην δηάιπκα ζην 

mailto:dmarkogiannakis@sch.gr
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ζεξκηδόκεηξν, θιείζηε εθαξκνζηά ην θαπάθη, αλαθηλήζηε πεξηζηξνθηθά ην 

πεξηερόκελν γηα 10sec θαη παξαηεξήζηε ηε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην 

δηάιπκα. Καηαγξάςηε ηελ ηειηθή ζεξκνθξαζία ζηειηθή. 

5) Μεηά ην ηέινο ηεο κέηξεζεο απνζύξαηε ην ζεξκόκεηξν μεπιύλεηέ ην 

ζθνππίζηε ην θαη θπιάμεηέ ην ζηε ζήθε ηνπ. Αλνίμηε ην θαπάθη πξνζεθηηθά. 

6) Επγίζηε ην ζεξκηδόκεηξό ζαο κε ην πεξηερόκελό ηνπ mηειηθή. 

7) Απνξξίςεηε πξνζεθηηθά ην πεξηερόκελν ηνπ ζεξκηδόκεηξνπ ζην πιαζηηθό 

δνρείν απνβιήησλ ή ζην λεξνρύηε θαη πιύλεηε ηα πνηήξηα θαη ηνπο 

νγθνκεηξηθνύο πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε κε λεξό βξύζεο. 

 

Πξνζδηνξηζκόο ελζαιπίαο εμνπδεηέξσζεο 

Μεηξήζεηο     

 

1) Σειηθή κάδα ζπζηήκαηνο                                        mηειηθή=………………g 

                                                                                 _ 

2) Αξρηθή κάδα  ζεξκηδνκέηξνπ                                   mαξρηθή=……………..g 

     Μάδα δηαιύκαηνο αληίδξαζεο                          mδηαιύκαηνο=…………….g 

 

3) Tειηθή ζεξκνθξαζία δηαιύκαηνο                               ζηειηθή=………….. 
o
C 

                                                                                  _ 

4) Aξρηθή ζεξκνθξαζία δηαιύκαηνο                             ζαξρηθή=…………    
 o
C 

    Μεηαβνιή ζεξκνθξαζίαο                                                Γζ=……….
 o

C 

 

   Τπνινγηζκνί 

Παξαηήξεζε  Θεσξνύκε όηη ε εηδηθή ζεξκνρσξεηηθόηεηα ησλ δηαιπκάησλ είλαη  

c~ 1cal/g 
o
C, θαζώο θαη ηελ ζεξκνρσξεηηθόηεηα  ηνπ ζεξκηδόκεηξνπ ακειεηέα.  

1) ζεξκόηεηα πνπ εθιύεηαη από ην δηάιπκα    (1cal=4,18Joules) 

           Q= m c Γζ =………………………………………………………………….. 

 

2) Mol ηζρπξνύ νμένο                           n = C.V………… 

3) Mol ηζρπξήο βάζεο                          n = C.V………… 

…………………………………………………………………………………………. 

Δλζαιπία εμνπδεηέξσζεο  ΓΖn- …………….θJ/mol. 

 

Οη κεηξήζεηο  καο από ην εξγαζηήξην   

1) Σειηθή κάδα ζπζηήκαηνο                                   _     mηειηθή=109,42.g 

 

2) Αξρηθή ζεξκηδνκέηξνπ                                              mαξρηθή=…6,35.g 

     Μάδα δηαιύκαηνο αληίδξαζεο                          mδηαιύκαηνο=103,07.g 

 

3) Tειηθή ζεξκνθξαζία δηαιύκαηνο                               ζηειηθή=31,40. 
o
C 

 

4) Aξρηθή ζεξκνθξαζία δηαιύκαηνο                             ζαξρηθή=18,20
 o
C 

    Μεηαβνιή ζεξκνθξαζίαο                                                Γζ=13,20.
 o

C 

Q=mcΓζ 

Q=103,07x1x13,2cal=1360,524cal=1360,524x4,18J=5686,99J=5,69kJ. 

 

Mol ηζρπξνύ νμένο θαη βάζεο                          n = C.V =2x0,05=0,1mol 

Δλζαιπία εμνπδεηέξσζεο  ΓΗn =-56,9kJ/mol . 
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   2
ε
  Δξγαζηεξηαθή δξαζηεξηόηεηα 

Πεηξακαηηθή πξνζέγγηζε ησλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

ηαρύηεηα ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ.  
(Δθηέιεζε από ηνπο καζεηέο νη νπνίνη ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο εξγάδνληαη πεξλώληαο 

δηαδνρηθά από ζέζεηο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί νη αζθήζεηο –ΚΤΚΛΗΚΟ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ). 

 

Α) Η θύζε ησλ αληηδξώλησλ: 

 

  ε 3 πνηήξηα δέζεσο ησλ 25ml βάδνπκε κηθξέο πνζόηεηεο ξηληζκάησλ (ίδηνπ βαζκνύ 

θαηάηκεζεο) από Fe, Mg, θαη Cu αληίζηνηρα . ηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε ζε θάζε 

πνηεξάθη ίζεο πνζόηεηεο HCl 2Μ   (πεξίπνπ 10ml ). Παξαηεξνύκε ηνλ ξπζκό 

παξαγσγήο θπζαιίδσλ ηνπ αεξίνπ πνπ παξάγεηαη . 

      Fe    +   2 HCl           FeCl2    +     H2 

      Mg   +   2HCl            MgCl2  +     H2 

      Cu    +    HCl         

 

πκπέξαζκα : 

 

    

 

Β) πγθέληξσζε  
 

ε 2 πνηήξηα δέζεσο, βάδνπκε 10ml  C ζπγθέληξσζεο Na2S2O3 (ζεηνζεητθνύ λαηξίνπ)  

ζην πξώην θαη  C/2 ζην δεύηεξν ( 5ml από ην πξνεγνύκελν δηάιπκα θαη αξαηώλνπκε 

κέρξη 10ml κε λεξό ). Ρίρλνπκε ζηε ζπλέρεηα από 2ml ΖCl ζε θαζέλα από απηά θαη 

ρξνλνκεηξνύκε κέρξη λα αξρίζεη λα εκθαλίδεηαη ζόισκα ζηα πνηήξηα (δεκηνπξγία S ) 

ζύκθσλα κε ηελ αληίδξαζε : 

    Na2S2O3    +    2HCl        2NaCl   +   S    +   SO2   +   H2O 

 

πκπέξαζκα:  

 

 

 

Γ) Θεξκνθξαζία    

 

ε  2  πνηήξηα  δέζεσο ησλ 25ml βάδνπκε  από  5ml Na2S2O3. Θεξκαίλνπκε  10ml 

HCl  2M ζε δνθηκαζηηθό ζσιήλα θαη ην ξίρλνπκε ζην έλα πνηεξάθη ελώ  ηαπηόρξνλα 

ζην άιιν ξίρλνπκε 10ml HCl  2M  θαλνληθήο ζεξκνθξαζίαο . Υξνλνκεηξνύκε πόηε 

ζα εκθαληζηεί ην γλσζηό ζόισκα ζε θάζε έλα από ηα πνηεξάθηα . 

 

πκπέξαζκα :  
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Γ)  Δπηθάλεηα επαθήο : 

 

  ε 3 πνηεξάθηα ησλ 25 ml βάδνπκε κηθξέο   πνζόηεηεο Fe  ζε ζθόλε , Fe ζε 

ξηλίζκαηα , θαη ζε θνκκάηη ( θαξθί ) . Πξνζζέηνπκε πδξνρισξηθό νμύ θαη 

παξαηεξνύκε ην ξπζκό παξαγσγήο ηνπ εθιπόκελνπ πδξνγόλνπ. 

 

     Fe   +    2HCl        FeCl2    +   H2 

 

πκπέξαζκα : 

 

 

 

Δ)  Γξάζε θαηαιπηώλ : 

 

1) ε 2 πνηήξηα ησλ 50ml βάδνπκε Ζ2Ο2 10ml θαη ζηε ζπλέρεηα ζην έλα από απηά 

πξνζζέηνπκε κηθξή πνζόηεηα ΜεΟ2 ( ππξνινπζίηε ) . Παξαηεξνύκε ην ξπζκό 

παξαγσγήο ηνπ νμπγόλνπ ζε θάζε έλα από απηά . 

 

           Η2Ο2       Η2Ο      +     1/2 Ο2 

 

 πκπέξαζκα: 

 

 

 

2)  ε πνηήξη δέζεο  100ml  ξίρλνπκε κηθξή θνθηή θνπηαιηά από νμαιηθό νμύ θαη ζηε 

ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε νμπληζκέλν κε ζεηηθό νμύ δηάιπκα αξαηνύ   ΚΜεΟ4 200ml 

πεξίπνπ. Πεξηκέλεηε πεξίπνπ 5 min  παξαηεξώληαο δηαξθώο ην ρξώκα ζην δηάιπκα. 

Μεηά από ιίγν ην δηάιπκα ζα απνρξσκαηηζηεί εληειώο  ζύκθσλα κε ηελ αληίδξαζε : 

 

     5(COOH)2  + 2KMnO4 + 3H2SO4     10 CO2  +   K2SO4 + 2MnSO4  +  8H2O  

 Πξαγκαηνπνηήζηε ηελ ίδηα αληίδξαζε  πξνζζέηνληαο  ειάρηζηε πνζόηεηα Mn
+2

 . 

Ση παξαηεξήηε;   

 

πκπέξαζκα: 

 

 

 

 ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 

 Μεηά από θάζε άζθεζε θαζαξίδνπκε ηελ ζέζε πνπ βξηζθόκαζηε θαη ηελ 

αθήλνπκε όπσο ζα ζέινπκε λα ηελ βξνύκε ηελ επόκελε πνπ ζα πάκε.   
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3
ε
 Δξγαζηεξηαθή δξαζηεξηόηεηα 

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζέζε ηεο ρεκηθήο ηζνξξνπίαο. 
Μεξηθέο αληηδξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ είλαη : 

2Κ2CrO4 + 2HCl   K2Cr2O7 + H2O +2ΚCl 

θίηξηλν                           πνξηνθαιί 

FeCl3 +3NH4SCN   Fe(SCN)3  + 3NH4Cl 

Κίηξηλν                             Αηκαηέξπζξν  

 

(CH3COO)2Pb  +  (NH4)2SO4  2CH3COONH4  + PbSO4(ίδεκα) 

 

Cu(H2O)5SO4  +  4Cl
- 
   CuCl4

2-
  + 5H2O          ή  Cu

2+
  +  4Cl

- 
   CuCl4

2-
                   

κπιέ                                      πξάζηλν 

 

Co(H2O)6Cl2  +2HCl    H2CoCl4  + 6H2O  -Q    ή  Co
2+

 + 4Cl
- 
    CoCl4

2-
 

   ξόδηλν                                    γαιάδην 

Όκσο  ππάξρεη πξόβιεκα ζηελ εύξεζε ησλ αληηδξαζηεξίσλ, ζηε ζέξκαλζε ηνπο, 

(από ηνπο καζεηέο)  θαη ζηελ ρξήζε ηνπο (επηθηλδπλόηεηα -ηνμηθά θαξθηλνγόλα). 

Μεηά από έληνλν πξνβιεκαηηζκό θαηαιήμακε ζην κεησπηθό εξγαζηήξην κε ηελ 

ρξήζε ηεο     Cu
2+

  +  4Cl
- 
   CuCl4

2-
                   

                       κπιέ                        πξάζηλν 

θαη ζε πείξακα επίδεημεο κε ηελ  

                                  Co
2+

   +   4Cl
- 
    CoCl4

2-
 

                                ξνδόρξσκν                    γαιάδην 

 

                           Α)  Γηαδηθαζία κεησπηθνύ πεηξάκαηνο 

   Απαηηνύληαη                      πζθεπέο    3 δνθηκαζηηθνί ζσιήλεο 

   αλά νκάδα                                                μύιηλε ιαβίδα, 

                                                                    ιύρλνο ζέξκαλζεο, παγόινπηξν. 

                                               Γηαιύκαηα  CuSO4     1Μ 

                                                          θνξεζκέλν δηάιπκα ΝαCl 

1) ε 2 δνθηκαζηηθoύο  ζσιήλεο βάιηε από 2ml δηαιύκαηνο CuSO4  

2) ηνλ έλα πξνζζέζηε  ζηαγόλεο θνξεζκέλνπ δηαιύκαηνο ΝαCl κέρξη αιιαγήο 

ρξώκαηνο ελώ αθήζηε ηνλ άιιν ζαλ δείγκα αλαθνξάο. 

3) Υξεζηκνπνηώληαο ηελ μύιηλε ιαβίδα ζεξκάλεηε ήπηα ην δηάιπκα ηνπ δνθηκαζηηθνύ 

ζσιήλα.  Ση παξαηεξείηε;………………………………………………………………. 

Γώζηε κηα εμήγεζε ζηελ αιιαγή πνπ παξαηεξήζεηε ζπγθξίλνληαο ηα ρξώκαηα 

ζηνπο δπν ζσιήλεο…………………………………………………………………… 

4) Σε κηζή πνζόηεηα από ην δεζηό πεξηερόκελν ηνπ ζσιήλα ξίμηε ην ζε έλα άιιν 

δνθηκαζηηθό ζσιήλα θαη ςύμηε ην ρξεζηκνπνηώληαο παγόινπηξν.    

Ση παξαηεξείηε;………………………………………………………………. 

Δξκελεύζεηε ηελ αιιαγή……………………………………………………..  

Η αληίδξαζή ζαο πξνο ηα δεμηά ή πξνο ηα αξηζηεξά είλαη εμώζεξκε; …………… 

5) ην άιιν κηζό δηάιπκα ηνπ αξρηθνύ ζσιήλα πξνζζέζηε λεξό κε ζηαγόλεο 

παξαηεξώληαο ην ηαπηόρξνλα κε ην δείγκα αλαθνξάο.  

Ση παξαηεξείηε   κεηά από ιίγν;……………………………………........................... 

Δξκελεύζεηε …………………………………………………………………………  
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                          Β)   Γηαδηθαζία  πεηξάκαηνο επίδεημεο 

1) Βάιηε κηθξή πνζόηεηα CoCl2  ζε κηθξό δνθηκαζηηθό ζσιήλα θαη πξνζζέζεηε 

κεξηθέο ζηαγόλεο ΖCl 2Μ. 

2)Θεξκάλεηε ήπηα ην πάλσ κέξνο ηνπ ζσιήλα θνληά ζην ζηόκην ηνπ. 

3)Γείξηε πξνζεθηηθά ην ζσιήλα κε ην πεξηερόκελν ηνπ πξνζπαζώληαο λα 

νξηδνληησζεί απηόο, ρσξίο θπζηθά λα ρύζεηε ην κίγκα.     

4)Παξαηεξήζηε ην ρξώκα ηνπ κίγκαηνο ελώ απηό κεηαθέξεηαη πξνο ην ζηόκην πνπ 

έρεηε ζεξκάλεη. 

5)Δπηζηξέςεηε θαηαθόξπθα ην ζσιήλα θαη παξαηεξήζηε  πάιη ην ρξώκα ηνπ 

κίγκαηνο.  

6)Σνπνζεηήζηε ην θάησ κέξνο ηνπ ζσιήλα ζε παγόινπηξν θαη επαλαιάβεηε ηελ 

δηαδηθαζία (από ην 2 θαη κεηά). 

  Προσοτή στη θέρμανση θα πρέπει να γίνει ήπια γιατί και το γσαλί έτει τις αντοτές 

τοσ. 

 

 

 

 
 
 4

ε
  Δξγαζηεξηαθή δξαζηεξηόηεηα 

Πεηξάκαηα νμεηδναλαγσγήο (πεηξάκαηα επίδεημεο) 
Σα  πεηξάκαηα ζην θεθάιαην απηό είλαη εθαηνληάδεο θαη είλαη απνξίαο άμηνλ, γηαηί 

δελ πξνηείλνληαη, από ην Γξαθείν Δξγαζηεξίσλ θαη ην Π.Η, λα γίλνληαη  κεξηθά από 

απηά. 

 Οη επηινγέο καο: 

Α) εηξά δξαζηηθόηεηαο ζηνηρείσλ, βιέπεηε ηελ θύζε αληηδξώλησλ, ζηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηαρύηεηα ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ (2
ε
 εξγ 

δξαζηεξηόηεηα). 

Β) Γξαζηηθόηεηα, 

 Άλακκα θσηηάο κε λεξό: Να  +H2O  NαΟΗ + ½
 
Η2. 

Γ) Δπίδξαζε νμέσλ ζε κέηαιια  (θαη ην επαθόινπζό ησλ, θξνηνύλ αέξην)  

 Zn + 2ΗCl     ZnCl2   +  H2 . 

Γ) ύλζεηεο νμεηδναλαγσγηθέο, βιέπεηε, ζηε 2
ε
 εξγαζηεξηαθή δξαζηεξηόηεηα ηελ 

δξάζε ησλ θαηαιπηώλ (απηνθαηάιπζε νμαιηθνύ) αιιά θαη  πσο ην θξαζί γίλεηαη 

λεξό, κε ηελ  

5Να2SO3  + 2KMnO4  + 3H2SO4    5Nα2SO4 + K2SO4 + 2MnSO4  + 3H2O. 

E) Σέινο απαηηείηαη θαη ε επίδεημε κηαο εληππσζηαθήο ειεθηξόιπζεο γηα ηελ νπνία 

πξνηείλνπκε ην δηάιπκα ΚΗ ζην νπνίν έρνπκε πξνζζέζεη θαηλνινθζαιεΐλε. ην 

ειεθηξόδην ηεο θαζόδνπ (–) ζα δεκηνπξγεζεί βαζηθό πεξηβάιινλ  νπόηε ζα 

εκθαληζηεί ην ραξαθηεξηζηηθό θόθθηλν ρξώκα ηνπ δείθηε, ελώ ζην ειεθηξόδην ηεο 

αλόδνπ (+) ζα δνύκε ην ρξώκα ηνπ παξαγόκελνπ Η2.        
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  πκπεξαζκαηηθά   

Πηζηεύνπκε όηη θαη ζηε Β΄ Λπθείνπ (θαηεύζπλζεο) ηα πεηξάκαηα ρεκείαο πξέπεη 

λα απνηεινύλ αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο δηδαζθαιίαο καο κε όια ηα πξνβιήκαηα 

πνπ παξνπζηάδνληαη. Έλα από ηα δεηνύκελα είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ καο 

ζηε δηαδηθαζία απηή, πξάγκα πνπ επηηπγράλεηαη απόιπηα ζηηο ηξεηο   πξώηεο 

αζθήζεηο.  

Έλα άιιν δήηεκα είλαη ε επηινγή ησλ αζθήζεσλ, πξνζπαζήζακε κε ηελ εξγαζία 

καο λα πξνηείλνπκε θαη λα παξνπζηάζνπκε  αζθήζεηο πνπ εύθνια λα κπνξνύλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε ή ζην εξγαζηήξην. Αζθήζεηο πνπ έρνπλ 

δνθηκαζηεί θαη κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ εξγαιείν, ζην πέξαζκα ηεο απαηηεηηθήο 

ρεκηθήο γλώζεο, ρσξίο λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα. 

   

Βηβιηνγξαθία : 

1) ρνιηθνί εξγαζηεξηαθνί νδεγνί, 

2) Κ.Γηνύξε-Σζνραηδή , Γ.Μαλνπζάθεο Σχολικά πειράμαηα χημείας 

Δθδ.Κπξηαθίδε Θεζζαινλίθε1994 

3) .Μεηζηάδε Οδηγός πειραμάηων χημείας, Δθδ.αββάια Αζήλα 1994 

4) Μ.Μαπξόπνπινο Διδάζκω χημεία, Δθδ.αββάια Αζήλα 1997 

       

 

 

 

 

 


